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Ledamöter
Morgan E Andersson
Peter Ljungdahl
Daniel Jensen
Mohamed Mahmoud
Eva Pärsson
Jörgen Eriksson
Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Hagman
Ulf Rexefjord
Liselott Hassel

(C)
(C)
(KD
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)

Ersättare
Martin Eriksson
Mauri Simson
Harald Ericson
Ahmed Mahmoud
Ludwig Mossberg
Sture Bäckström
Christine Andersson
Kent Bohlin
Florence Jonasson
Gert Lund
Martin Andersson

Övriga
Annika Wennerblom
Ingrid Engqvist

t.f. kommunchef
chefssekreterare

(C)
(L)
(M)
(MP)
(M)
(KIM)
(S)
(S)
(S)
(SD)
(SD)
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• Tidpunkt för protokollets justering
Ärenden
Nr
1

Rubrik
Information om Regionalutvecklingsstrategin (RUS)

Kommentar
Maria Jacobsson, kl. 08.35
(via länk)

2

Pandemin Covid-19 (Corona) - information m.m.

Anna Granlund, kl. 09.30

4

3

Ansökan om bidrag till Melleruds IF med anledning
av Corona-pandemin

Dovile Bartuseviciute, kl. 09.45

5

4

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF: s
judosektion

Dovile Bartuseviciute
BILAGA

16

5

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport
2019

Anders Broberg, kl. 10.00
Magnus Olsson
BILAGA

31
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6

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun årsrapport 2019

Peter Mossberg, kl. 10.15
Magnus Olsson
BILAGA
Peter Mossberg
Magnus Olsson

34

7

Sunnanå Hamnkrog, lösen av investering

8

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun årsrapport 2019

Magnus Olsson
BILAGA

42

9

Uppföljning av intern kontrollplan för
kommunstyrelsen, rapport 1/2020

45

10

Kommunstyrelsens budgetförslag för 2021

11

Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030,
förlängning av utställningstiden

Magnus Olsson, kl. 10.30
Annika Wennerblom
Therese Israelsson
BILAGOR
Annika Wennerblom
Magnus Olsson
BILAGA
Freddie Carlson, kl. 11.00

12

Svar på remiss – Förslag till Överenskommelse om
gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning
i form av samverkansregler för trafiksystemet kring
Göta älv, med avgränsning Storgöteborg i enlighet
Svar på remiss - Förslag till överenskommelse
Vänersjöfartsöverenskommelse

Freddie Carlson
BILAGA

55

Freddie Carlson

65

14

Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna
av projekt Jobbredo

Lars Johansson, kl. 11.20

75

15

Prognos 1/2020

Elisabeth Carlstein, kl. 11.30

76

16

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud,
årsredovisning 2019

Annika Wennerblom
BILAGA

77

17

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019
samt granskningsrapport och revisionsberättelse

Annika Wennerblom
BILAGOR

84

18

Svar på remiss - Promemorian Ny associationsrätt
för sparbanker

Annika Wennerblom
BILAGA

89

19

95
108

21

Svar på remiss - Promemorian En utvecklad
Annika Wennerblom
organisation för lokal statlig service – delredovisning
avseende lämpliga platser
Svar på ledamotsinitiativ angående kommunens
Annika Wennerblom
styrning och den politiska oppositionens möjlighet
till inflytande
Redovisning av delegeringsbeslut

22

Anmälan

117

23

Aktuella frågor

118

24

Rapporter

119

13

20
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/

2

Chefssekreterare
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49
52
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Information om Regionala uWecklingsstrategin (RUS)
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxtsoch utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens
tillgångar, mojligheter och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.

Strategin kan omfatta flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och
infrastruktur, miljö och delaktighet. Den regionala uWecklingsstrategin utgör grunden till andra
program och strategier på lokal och regional nivå.
Strategin tas fram utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional
utveckling iVästra Götaland. Den utarbetas i samverkan med kommuner, kommunalförbund,
näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter och
aktörer som arbetar för Västra Götalands uWeckling.
Den regionala utvecklingsstrategin är styrande for Västra Götalandsregionens satsningar inom
regional utveckling, tillsammans med den årliga budgeten.

Strategin ska fungera vägledande och inspirerande för kommuner, företag, myndigheter och
organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling.
Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län är det
Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin. Tidsperiod för nästa
strategi är 202I-2030, men ses över var 4:e år.

Ett presentationsmaterial om förslaget på regional uWecklingsstrategi, finns
tillgängligt för alla som vill använda det, på www.vgregion.se/rus-remiss.
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Dnr KS 2o2olL7o

Pandemin Covid-l9 (Corona) - information m.m.
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Enhetschefen för kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport om läget i kommunens
verksamheter m.m. med anledning av pandemin Covid-19 (Corona).
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Ansökan om bidrag
pandemin

Dnr KS 20201238

till Melleruds IF med anledning av corona-

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1'

avslå Melleruds IF:s ansökan om ytterligare bidrag till deras verksamhet med hänvisning
till att kommunen beslutat om stödpaket till föreningar i Melleruds kommun.

2'

anse delen om Centrumbiografen som besvarad med hänvisning till motsvarande ärende
samma sak samt planerad dialog.

i

Sammanfattning av ärendet

I

en skrivelse som inkom till kommunen den 6 april 2020 beskriver Melleruds IF att föreningens
inkomstmöjligheter, på grund av Corona-utbrottet, kommer att försämras drastiskt. Föreningen
önskar därför att kommunen ställer upp med ytterligare bidrag till verksamheten för att
föreningen ska överleva det prekära läge vi alla oskyldigt hamnat i på grund av Corona-viruset.
Med anledning av covid-l9 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala
föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar som
undre 2019 trots att de aktiviteter som planerats ej kan genomföras.
På Folkhälsomyndighetens webbplats finns rekommendationer som vänder sig till bland annat
föreningar som bedriver ungdomsverksamhet under pandemin som orsakar cövid-19.
En sammanställning har gjorts av de olika bidrag Melleruds IF årligen får av Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

. Ansökan om bidrag med bilagor.
o Beslut om åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet g 4l2ozo.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, g L4Z.
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Ansökan om bidrag

till Melleruds IF med anledning av Corona-pandemin

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1, avslå Melleruds IF:s ansökan om ytterligare bidrag till deras verksamhet med hänvisning
till att kommunen beslutat om stödpaket till föreningar i Melleruds kommun.

2.

anse delen om Centrumbiografen som besvarad med hänvisning till motsvarande ärende i samma
sak samt planerad dialog.

Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse som inkom till kommunen den 6 april 2020 beskriver Melleruds IF att föreningens
inkomstmöjligheter, på grund av Corona-utbrottet, kommer att försämras drastiskt, Föreningen
önskar därför att kommunen ställer upp med ytterligare bidrag till verksamheten för att föreningen
ska överleva det prekära läge vi alla oskyldigt hamnat i på grund av Corona-viruset.
Med anledning av covid-I9 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala
föreningslivet, Stödpaketet åtefinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset och
innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar som undre 2019
trots att de aktiviteter som planerats ej kan genomföras.
På Folkhälsomyndighetens webbplats finns rekommendationer som vänder sig till bland annat
föreningar som bedriver ungdomsverksamhet under pandemin som orsakar covid-19.
En sammanställning har gjorts av de olika bidrag Melleruds IF årligen får av Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

. Ansökan om bidrag med bilagor.
. Beslut om åtgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet 9 412020
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse med bllaga.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1, avslå Melleruds IF:s ansökan om ytterligare bidrag till deras verksamhet med hänvisning
till att kommunen beslutat om stödpaket till föreningar i Melleruds kommun,

2. anse delen om Centrumbiografen som besvarad med hänvisning till motsvarande ärende
sak samt planerad dialog.

Beslutsgång
Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag
pandemin
Förslag

till Melleruds IF med anledning

av Corona-

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. avslå Melleruds IF:s ansökan om ytLerligare bidrag till deras verksamhet

med

hänvisning till att kommunen beslutat om stödpaket till föreningar i Melleruds kommun.

2.

anse delen om Centrumbiografen som besvarad med hänvisning till motsvarande
ärende i samma sak samt planerad dialog.

Sammanfattning av ärendet
I en skrivelse som inkom till kommunen den 6 april 2020 beskriver Melleruds IF att föreningens
inkomstmöjligheter, på grund av Corona-utbrottet, kommer att försämras drastiskt. Föreningen
önskar därför att kommunen ställer upp med ytterligare bidrag till verksamheten för att
föreningen ska överleva det prekära läge vi alla oskyldigt hamnat i på grund av Corona-viruset.
Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till det lokala

föreningslivet. Stödpaketet återfinns på kommunens webbsida www.mellerud.se/coronaviruset
och innebär bland annat att kommunen är beredda att betala motsvarande ersättningar som
undre 2019 trots att de aktiviteter som planerats ej kan genomföras.
På Folkhälsomyndighetens webbplats finns rekommendationer som vänder sig till bland annat
föreningar som bedriver ungdomsverksamhet under pandemin som orsakar covid-19.
En sammanställning har

gjofts av de olika bidrag Melleruds IF årligen får av Melleruds kommun.

Beslutsunderlag

.
.

Ansökan om bidrag med bilagor.
Ätgärdspaket för att stötta lokala föreningslivet, delegationsbeslut $ 4l2O2O

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Melleruds IF redovisar i en skrivelse att foreningen räknar med att inkomsterna för föreningen
sjunker motsvarande 45 000 kr per månad med anledning av corona-utbrottet. Föreningen
önskar att kommunen ställer upp med ytterligare bidrag till deras verksamhet för att föreningen
ska överleva det prekära läge vi alla oskyldigt hamnat i på grund av Corona-viruset.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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2 (2)

Föreningen har stängt bingo- och bioverksamhet. Fotbollssäsongen är framflyttad, Vad gäller
Centrumbiografen, vars lokaler ägs av kommunen, så betalar föreningen dessutom el och
värme där, vilket föreningen beskriver som en stor utgiftspost. Alla dessa minskade möjligheter
till inkomst påverkar hela föreningens verksamhet negativ och drabbar både ungdoms- och
seniorverksamhet.
Analys
Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till föreningar,

Paket innebär för det första att föreningar som beviljats lokalt aktivitetsstöd för 2020 kommer
att få motsvarande nivå som 2019 trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter
med anledning av covid-l9. För det andra kommer kommunen betala ut drifts- och hyresbidrag
till föreningar även om föreningar behöver ställa in aktiviteter på grund av covid-l9, För det
tredje kan föreningar även ansöka om dispens för att lämna in årsredovisningen senare under
2020. Genom detta paket kan kommunen både anses mildra de ekonomiska konsekvenserna
för föreningarna samt bidra till att dämpa uteblivna intäkter trots att föreningarnas planerade
verksamheter inte helt kan genomföras med anledning av covid-19 eller genomför på annat vis.
Melleruds IF ansvarar för driften av Rådavallen. Inom ramen för avtalet ingår att föreningen kan
nyttja Idrottshuset. Inga extrakostnader förväntas uppkomma för denna del. Dessutom får
föreningen av kommunen drift- och hyresbidrag, lönebidrag och lokalt aktivitetsstöd. Gällande
Centrumbiografen har MIF tidigare tillskrivit kommunen och det finns därför redan ett upprättat
ärende om denna. Samt är en separat dialog planerad med föreningen,
Överväganden
De kommunala föreningsbidragen avser endast att täcka en del av bidragsmottagande

förenings kostnader. Bidragen till ideella föreningar avser därför att vara en hjälp till självhjälp.
Medlemmarna ska själva bidra genom att betala medlemsavgift samt i övrigt på andra sätt
aktivt medverka till stödjande av föreningens ekonomi.
Med hänsyn till att planerade evenemang eventuellt ställs in bedöms vissa kostnader även
utebli för föreningarna.
Melleruds IF får 783 322kronor per år i olika form av bidrag ifrån Melleruds kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningen finner inga ekonomiska konsekvenser under förutsättning av ansökan avslås.
Slutsatser
Kommunstyrelsen bör avslå ansökan om ytterligare bidrag till Melleruds IF:s verksamhet och
hänvisa till ärendet om Centrumbiografen.

Dovile Baftuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile. bartuseviciute@mellerud,se

Annika Wennerblom

T,f. kommunchef

Beslutet skickas till
Melleruds IF

8

Melleruds
lfrån

lF

får dessa bidrag ifrån Melleruds kommun:

KS:

15 500 kr i driftbidrag
89 505 i lok stöd

ifrån

SBF:

285 118 kr i hyresbidrag

242531 kr idriftbidrag
93 500 kr lönebidrag

ifrån KUF:
55 968 kr i lönebidrag

Totalt är det 783322 kr per år

Med vänlig hälsning
Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare

Medborgarkontoret
Melleruds kommun
www.mellerud.se
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Delegeringsbeslut
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qlLoza

Ätgardspaket för att stötta lokala föreningslivet
Beslut
Melleruds kommun avser att stödja det lokala föreningslivet med anledning av covid-l9 på

följande sätt:
LOK-aKivitetsstod

*m

bevilias LOK-aktivitetsstöd för 2020 så kommer bidraget utbetalas på
samma nivå som för 2019 trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med
anledning av covid-19. Förutsäftning för utbetalning av LOK- aKivitetsstcid är som vanligt aft
föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och
revisionsberättelse till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda

fcir nireningr

aktiviteter lämnas som vanligt.
Drifts- och hyresbidrag
Drifts- och hyresbidrag som är beviljade kommer att betalas ut trots aft föreningar eventuellt
behöver stiilb in aktiviteter med anledning av covid-l9. Förutsättning för utbetalning av driftsoch hyresbidrag är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse och verksamhetsplan för 2020
till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda aKiviteter lämnas som
vanligt.
Avbokning
Vid avbokning av kommunens idrottshallar och konferenslokaler debiteras ingen avgift.

att lämna in årsredovisningen senare
att behöva skjuta på sina årsmöten med anledning av att minska
smittspridning av covid-l9, finns möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in
årsmötesprotokoll. Om en förening vill ha dispens ska man först kontakta Medborgarkontoret.
Disoens

Då }öreningar kan komma

överväganden
. Ätgärder beslutas med hänsyn till att lagar och gällande
. Ukabehandlingsprincipen ska gälla

avtal följs

Beslutet är fattat med stöd av kommunstyrelsens delegeringsordning, antagen 2AL7'L2'06, g
225, punkt A 2:1.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsspridningen av coronaviruset som skapar sjukdomen covid-l9 påverkar hela samhället,
inte minst i Mellerud, Flera lokala föreningar behöver till exempel ställa in planerade aktiviteter
för att minska smittspridning av covid-19. Melleruds kommun vill göra det vi kan för att stötta
det lokala föreningslivet i denna svåra tid.
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Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen

Medborgarkontoret
Näri ngslivsutvecklaren
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomichefen
Turismutvecklaren
Fastighetschef
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Kommunstyrelsen
Melleruds kommun
Box 58
464 80 MELLERUD

20191215

Melleruds

lF som ansvarar

för driften av Centrumsalongen har under en viss tid haft svårt att få

ekonomi idetta.
Önskemålet är naturligtvis för en förening att saker som vi engagerar oss i av full kraft skall ge

sä

mycket att vi får pengar till vår verksamhet.
Vi har nu gjort en uppföljning av filmvisningarna under våren 2019 januari- juli (bilaga 1).
Som framgår har vi gjort en förlust under perioden och vi skulle med anledning av detta vilja få

möjlighet till en diskussion med kommunen om biografens vidare drift.
En kommun av Melleruds storlek behöver en biograf och då vi är intresserade av att driva
verksamheten borde vi kunna dela ansvaret för detta.

Med vänlig hälsning

Melleruds

lF

Sverker Carlgren
Kassör
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Kommunstyrelsen
Melleruds Kommun
Box 68
464 80 MELLERUD

Mellerud 2020-04-06

Med anledning av Corona-utbrottet
grund av ovanstående händelser kommer våra inkomstmöjligheter att försämras drastiskt.
Vihar redan fått stänga vår Bingo- (fränL2/31och Bioverksamhet (trån23/31. Fotbollssäsongen är
framflyttad. Allt detta innebär försämringar ivår ekonomi.
På

Vi räknar med att inkomsterna sjunker enligt följande per månad;

Bingo
Bio
Bingocaf6, Biokiosk, Kiosk

Rådavallen

Rådavallen
Summa
Entr6

Ca

Kr. 30 000:-/månad

Ca

Kr.

2 000:-/månad

Ca

Kr.

4 500:-/månad

Ca

Kr. 9 000:-/månad

Ca

Kr. 45 500:-/månad

Vad gäller Centrumbiografen, vars lokaler ägs av kommunen, så betalar vi dessutom el och värme

där, vilket är en stor utgiftspost. Detta med mera har vi tidigare tillskrivit kommunen om, som kan ses
av bifogade skrivelse.
Alla dessa minskade möjligheter till inkomst påverkar hela vår verksamhet negativ och drabbar både
vår ungdoms- och seniorverksam het.
Vi önskar därför att kommunen ställer upp med ytterligare bidrag till vår verksamhet för att
föreningen skall överleva det prekära läge vi alla oskyldigt hamnat i på grund av Corona-viruset.

Mellerud dag som ovan

Sverker Carlgren

0702-25745L
Kassör

Melleruds lF
Änggatan 2
464 30 Mellerud

Bil; Skrivelse av den 2OI9-L2-L5
Skrivelse frå n Svenska Fotbollsförbundet
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242043-3t

Till

Kommunstyrelsen och ansvarig

för idrottsfrågor

Besöksadress:

Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet med anledning av

Evenemangsgatan 31, Solna
Postadress:
Box 1216, 5E-17L 23 Solna

Covid-19

Mail: svff@svenskfotboll.se
Web: svenskfotboll-se
fogis.se

Tel; 146 (o)8 735 09 00
Fax: +45 (O)8 735 09 01

Bankgiro:620-7799
Plusgiro:4633-4
Org, nr: 815200-L916

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Svensk fotboll har ett
ansvar att bidra till att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att så få

som möjligt drabbas. Vårt förhållningssätt i rådande läge är att anpassa vår
verksamhet och vidta de åtgärder som situationen kräver. De beslut vi tar baserar vi
på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga

myndigheters direktiv.
Behovet av att minimera risken för smittspridning får betydande påverkan på

tävlings- och träningsverksamheten över hela landet. Hälsan kommer först i alla
lägen. Samtidigt är det viktigt att den lokala verksamhet som ändå kan bedrivas

fortsätter

-

det är också av betydelse för folkhälsan.

Våra fotbollsföreningar gör stora insatser för att upprätthålla sin verksamhet och se

till att framförallt barn och unga kan fortsätta spela och träna fotbolltillsammans.
Men fotbollsföreningarna drabbas hårt av Corona-utbrottet, inte minst ekonomiskt.
Här ser vi behov av insatser från Sveriges kommuner för att underlätta

konsekvenserna av Corona-utbrottet för vå ra fotbol lsföre ninga r.
Både stora och små föreningar känner redan av

ett betydligt kärvare ekonomiskt

läge när intäkterna uteblir men kostnaderna kvarstår. Många lokala arrangemang
såsom fotbollsskolor, cuper, loppmarknader och motionslopp, som är betydande

intäkter för våra föreningar, måste ställas in och därmed uteblir intäkterna. Men
samtidigt finns föreningarnas kostnader kvar i form av plan- och lokalhyra, lön till
personal och spelare med mera. lnställda arrangemang drabbar till stor del våra

mindre föreningar som företrädesvis bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
Många föreningar vittnar om att sponsorer redan har försvunnit och i större

föreningar måste personal varslas och i elitföreningar måste spelartrupper minskas.

Folksam
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Det som dock oroar mest är att föreningar flaggar för att dessa ekonomiska
konsekvenser innebär att barn- och ungdomsverksamheten måste skäras ner
lnställda träningar och matcher innebär också färre aktiviteter i fotbollsföreningarna
och därmed en lägre nivå på det lokala aktivitetsstödet. Riksidrottsfrirbundet har

meddelat att den totala summan för det statliga LOK-stödet kommer att vara
densamma för 2020 som 20L9 och Svenska Fotbollförbundet vill se en liknande
lösning för det kommunala LOK-stödet. Genom att exempelvis basera beräkningarna

för idrottsföreningarna på motsvarande period föregående år.
Därför vädjar Svenska Fotbollförbundet till Sveriges alla kommuner att:
avstå från plan- och lokalhyrorna för idrottsföreningarna under 2020,

mildra de ekonomiska konsekvenserna i form av uteblivna intäkter, från
exempelvis arrangemang, genom utökade budgetramar för bidragen

till

idrottsfören ingarna,
minst garantera 20L9 års nivåer för det kommunala lokala aktivitetsstödet.

En enig styrelse i Svenska Fotbollförbundet

-

Karl-Erik Nilsson, Bert Andersson,

Jörgen Eriksson, Rose-Marie Frebran, Annika Grälls, Anette Karhu och Lars-Crister
Olsson

På

-

står bakom denna skrivelse.

styrelsens vägnar,

SVENSKA FOTBOTLFöRBUN DET

Karl-Erik Nilsson
Förbu ndso rdföra nde
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Dnr KS 20201172

Ansökan om driftbidrag

till Kroppefjälls If: s judosektion

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor

för 2020.

2. finansieras

sker inom anslaget Stöd tillföreninglokaler.

Sammanfattning av ärendet
Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor.
Kroppefjälls IFrs judosektion hyr en lokal på Kroppetjäll och hyran utgår med 5 550 kronor per
månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år, Judosektion har träning 4 dagar per
vecka.

I regler

för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för
bidraget. De kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet.
Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på
motsvarande 50 000 kronor per år. Bidrag ska finansieras från anslaget, Stöd till
föreningslokaler.

Beslutsunderlag

o Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion.
. Hyresavtal.
o Verksamhetsberättelse 2019,
. Årsmötesprotokoll.
o Preliminär resultaträkning.
o Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS g 148 den 5 november
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 9 I44.
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Kom m u nstyrelsens a rbets

Sammanträdesdatum
2020-05-05
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Dnr KS 20201L72

Ansökan om driftbidrag

till Kroppefiälls If: s judosektion

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1.

bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppetjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor för

2020.

2. finansieras

sker inom anslaget 9töd tillföreninglokaler.

Sammanfattning av ärendet
Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor.
Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5 550 kronor per
månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år. Judosektion har träning 4 dagar per vecka.

för föreningsstöd inom kommunstyrelsens område framgår kriterier och krav för bidraget'
De iommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av föreningarnas

I regler

kostnader för lokaler och verksamhet.
Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion på
motsvarande 50 000 kronor per år, Bidrag ska finansieras från anslaget, Stöd till föreninglokaler.

Beslutsunderlag

o Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion.
. Hyresavtal'
. Verksamhetsberättelse 2019.
. Ärsmötesprotokoll.
o Preliminär resultaträkning.
o Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 den 5 november 2014.
o Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
u

i

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att
1. bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion, motsvarande 50 000 kronor för
2020.

2.

finansieras sker inom anslaget Stöd tillföreninglokaler.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS
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KS 20201172
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Kommunstyrelsen

Ansökan om driftbidrag
Förslag

till Kroppefjälls If: s judosektion

till beslut

Kommunstyrelsen bifaller ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion,
motsvarande 50 000 kronor för 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kropperjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor.
Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5550
kronor per månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år. Judosektion har
träning 4 dagar per vecka,

I regler för föreningsstöd inom KS område framgår

kriterier och krav för bidraget.
just
De
endast
avsedda att täcka en del av
bidrag.
är
De kommunala bidragen är
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet.
Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppetjälls IF:s
judosektion på motsvarande 50 000 kronor per år. Bidrag ska finansieras från
anslaget, Stöd till föreninglokaler.

Beslutsunderlag

.
.
.
.
.
.

Ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s judosektion.
Hyresavtal'

Verkamhetsberättelse2019.
Årsmötesprotokoll.

Preliminärresultaträkning.
Regler för föreningsstöd (KS område) Fastställd av KS $ 148 Den 5
november 2014

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kroppefjälls IF har ansökt om driftbidrag för judosektion om 66 600 kronor.
Kroppefjälls IF:s judosektion hyr en lokal på Kroppefjäll och hyran utgår med 5550
kronor per månad inklusive el och värme, totalt 66 000 kr per år. Judosektion har
träning 4 dagar per vecka.
Under 2019 beviljades föreningen ett hyresbidrag på 45 000 kr. Då uppgick hyran
till 3500 kr per månad exklusive el. Från 2020 ingår el i hyran.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Analys
Kroppefjäll IF:s judosektion hyr en lokal av Kropphus AB. Judosektion har träning 4
dagar per vecka, Judosektionen har cirka 30 aktiva medlemmar. Judosektionen har
under längre tid varit i en expansiv fas och uppskattas av väldigt många
småbarnsfamiljer i kommunen. Judosektionen är dock direkt beroende av bidraget
för att fortsätta sin verksamhet.
Kroppetjälls IF:s judosektion tillfredsställer de krav som ställs för att få driftbidrag
Melleruds kommun.
Överväganden
De kommunala föreningsbidragen avser endast att täcka en del av
bidragsmottagande förenings kostnader. Bidragen till ideella föreningar avser
därför att vara en hjälp till självhjälp. Medlemmarna ska själva bidra genom att
betala medlemsavgift samt i övrigt på andra sätt aktivt medverka till stödjande av
föreningens ekonomi.
Med anledning av covid-19 har Melleruds kommun beslutat om ett stödpaket till
det lokala föreningslivet.
Ekonom iska konsekvenser

Jämfört med 2019 utökas bidraget för år 2020 till föreningen med 5000 kr.
Bidraget ryms inom befintlig budget för driftbidrag inom KS.
Slutsatser
Kommunstyrelsen bör bifalla ansökan om driftbidrag till Kroppefjälls IF:s
judosektion på 50 000 kronor för 2020.

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare
0530-189 00
Dovile. Baft useviciute@mellerud.se

Annika Wennerblom
T.f. kommunchef

Beslutet skickas till
Kroppefjälls IF: s judosektion
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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Politisk inriktning för föreningsstödet
Ett rikt och varierat föreningsliv är en bidragande faktor till att skapa god livskvalitet för
Melleruds kommuns invånare. Den kommunala bidragsgivningen är ett sätt att skapa
förutsättningar för ett sådant föreningsliv.
De kommunala bidragen är just bidrag. De är endast avsedda att täcka en del av
föreningarnas kostnader för lokaler och verksamhet. I den kommunala bidragsgivningen
ingår också de subventionerade lokaler kommunen ställer till föreningarnas förlogand^e.
De kommunala bidragsreglerna ska upplevas som rättvisa. De ska vara lätta att förstå
och de ska inte innebära betungande administration för vare sig föreningar eller
kommunen.
I enlighet med kommunens vision ska verksamhet för barn och ungdom prioriteras vid
bidragsgivning.

Allmänna regler för bidragsgivning
För att vara berättigad till bidrag ska föreningen
- öppen för alla som vill delta i föreningens verksamhet och följer föreningens stadgar,
- ha stadgar samt stadgeenligt vald styrelse och revisorer
- bedriva kontinuerlig verksamhet i Melleruds kommun
- bedrivit verksamhet i kommunen i minst sex månader,
- ha minst tio medlemmar,
- föra kassabok enligt bokföringslagens krav, samt
- varje år till Melleruds kommun redovisa årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse
för föregående år inklusive bokslut och revisionsberättelse, Av verksamhetsberättelsen
ska framgå hur många medlemmar föreningen har i bidragsberättigad respektive icke
bidragsberätti gad åtder.

Samtliga ansökningar ska undeftecknas av föreningen utsedd firmatecknare, vilka svarar
for riktigheten i ansökan. Inlämnande av felaktiga uppgifter kan medföra
återbetalningsskyldighet och avstängning från bidrag. Kommunen har vid anmodan rätt
att ta del av det bakgrundsmaterial ansökan baserar sig på.
Bidrag betalas ut till av föreningen registrerat plus- eller bankgiro'
Om förening har skuld till kommunen regleras denna skuld före utbetalning av beviljat
bidrag.

Medlem
Som bidragsberättigad medlem räknas person som är registrerad i föreningen, erlagt
beslutad medlemsavgift, deltagit regelbundet i den av föreningen planerade
verksamheten, samt i övrigt uppfyller de krav som ställs enligt föreningens stadgar.
Som bidragsberättigad meälem räknas inte medlem av tillfällig natur. Exempel på icke
bidragsgrundande medlem: Den som enbart deltar i öppen verksamhet samt person som
löst medlemskort vid entr6n till arrangemang som exempelvis dans, film, teater eller
match.
Föreningen ska förvara medlemsmatrikel under minst fyra år efter verksamhetsårets

utgång.
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Kommunalt lokalt aktivitetsstöd
Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd
gruppverksamhet. För att berättigad till aktivitetsstödet ska föreningen vara ansluten till
statsberättigad riksorganisation. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från denna
regel.
Föreningen ska bokföra samtliga aktiviteter man söker aktivitetsstöd för. Av
förteckningen ska framgå aktivitetens art, datum för aktiviteten, deltagarnas namn, kön
och födelsedatum, samt vilka deltagare som deltagit vid varje tillfälle. Redovisning ska
ske på närvarokort eller annat underlag som innehåller motsvarande uppgifter.
Närvarokort eller sammanställning ska vara numrerade för att kunna identifieras på
ansökningsblanketten. Förening ska förvara närvaroförteckningen under minst fyra år
efter verlisamhetsårets utgång. Närvarokort och ansökningsblankett tillhandahålles av
Med borgarkontoret.
Bidrag utgår for deltagare från och med hösten det år de fyller sju år till och med det år
de ffller 20 år.
För

att berättiga till bidrag ska aktiviteten uppfylla följande krav:
. En sammankomst ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare
utöverledare och den ska pågå i minst 60 minuter, inklusive gemensam

samling och avslutning.
Ledare i bidragsberättigad åtder får medräknas, men måste fylla minst 13 år
det kalenderår som aktiviteten pågår.
. Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd.
Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma
lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
. Bidrag utgår till aktivitet som arrangeras i sökande förenings regi. Bidrag
utgår inte till aktivitet som anordnas av riksorganisation eller distrikt, ej heller
till aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.
. Bidrag utgår inte till entrdbelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang
som exempelvis danser, bingo och basarer.
. Bidrag utgår inte till studiecirkelsammankomster vilka får kommunalt bidrag i
annan ordning,
Bidrag beviljas normalt med 6 kronor per deltagartillfålle i åldern 7-2O är.
Bidragets storlek är beroende av det belopp som årligen budgeteras för ändamålet.

.

Ansökan
Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på
ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett.
Deltagartillfällen är summan av deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna

Redovisningsperioder
.Ut - 30/6 med ansökningsdatum senast den 25/B
. L/7 - 3L/L2 med ansökningsdatum senast den 25/2
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag, Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.
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Stöd till föreningslokaler
Föreningen kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt
bedrivs verksamhet för barn och ungdom. För handikapporganisationer gäller att
foreningen kan få bidrag för lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet. Även
hembygdsgårdar är berättigade till detta stöd. Rena kansli- eller kontorslokaler är inte
berättigade till bidrag.
Stödet till föreningslokaler regleras i avtal mellan den enskilda föreningen och
kommunen. Dessa avtal tecknas senast december året före avtalsåret. Avtalen kan
tecknas med automatisk förlängning om de inte sägs upp. Bidraget betalas ut i enlighet
med vad avtalet stadgar.
Bidragets storlek bestäms med hänsyn taget till följande faktorer:
. De faktiska kostnaderna för hyra, drift o d.
. Andel av föreningens verksamhet som riktas till ungdom. (Gäller ej
handi ka pporganisationer och hembygdsgårda r. )
. Föreningens intäkter för lokalen.
Bidragen revideras årligen utifrån antalet bidragsberättigade föreningar och det anslag
som beviljats för bidragsslaget.
Förening som önskar sluta nytt avtal med kommunen om stöd till föreningslokaler gör
detta senast 31 augusti året före det första önskade bidragsåret.

Bidrag

till handikapporganisationer

Handikapporganisationer har rätt till kommunalt lokalt aktivitetsstöd och bidrag till
foreningslokaler enligt bestämmelserna ovan.
Till stöd för administration och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag
med 30 kronor/betalande medlem boende i Melleruds kommun. Bidraget baseras på
antalet medlemmar året före ansökningsåret. Skulle det av kommunfullmäktige beviljade
anslaget inte medge en utdelning enligt antagna regler jämkas bidragen.

Sista ansökningsdag
31 maj varje år. Poststämpelns datum gäller.
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.

Särskilt bidrag
Utöver ovan nämnda bidragsformer kan sårskilda bidrag utgå i följande fall
Bidrag till mycket kostnadskrävande verksamhet riktad till barn och ungdom
(samma åldersgränser som för kommunalt lokalt aktivitetsstöd). Detta bidrag
regleras i avtal och utbetalas på samma sätt som bidrag till föreningslokaler.
Stimulansbidrag för arrangerande av aktiviteter för lovlediga skolungdomar. Detta
bidrag söks i särskild ordning vid varje enskilt tillfälle. Information skickas minst
en mänad före varje ansökningstillfälle till föreningen på den av föreningen
uppgivna adressen.
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. Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur
kommunens synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom
bidragsreglerna i övrigt, Ansökan görs senast 31 oktober året före bidragsåret,

Frågor
-o
hragor

.

Bidrag till föreningar som enligt kommunstyrelsens bedömning bedriver en ur
kommunens synvinkel angelägen verksamhet och som inte ryms inom
bidragsreglerna iövrigt. Ansökan görs senast 31 oktober året före bidragsåret.

Frågor
Frågor om bidrag och utbetalningar besvaras av Medborgarkontoret,
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Kropphus AB, org.n r:55 67 96-8697

Ställföreträdarer

M

ikael Olsson

Kroppefjäll 2,464 50 Dals Rostock

Hyresgäst

Kroppefjälls tF
Syrdnvägen 9
464 50 Dals Rostock

lägenhet
Hyresobjektet, nedan nämnd lokal, består av: Hus 12, på Kroppefiäll 2:5 med adress Kroppefjäll 2,
464 50 Dals Rostock. Hyresobjektet består av 1 lokal förjudoverksamhet. Detta avser del av
hyresobjektet.

Upplåtelse
Hyresvärden upplåter till hyresgästen rätt
ändamålet judoverksam het.

at!

på de villkor som anges i detta avtal, nyttja lokalen

för

lokalens skick
Lokalen upplåts vid hyrestidens början i det skick den nu befinner sig i.
Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid då
hyresvärden låter utföra arbetsåtgärder enligt avtal eller låter verkställa sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt.

tägenhetens försörjning med el, vatten och värme
Värmg qch vatten
Uppvärmning av lägenheten ombesörjs av hyresvärden. Hyresvärden tillhandahållervarmvätten hela
året.
EI
El ombesörjs av hyresvärden.
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Hyrestid och uppsägning
Detta avtalgäller tills vidare från och med 2020-01-01., med en löptid på 3 år. Avtalet skall sägas
upp
skriftligen rned tre månaders uppsägning innan avtalstiden upphörande.
Hyra
För lokalen utgår hyra med 5 555 kronor per månad. Till hyresbelopp tillkommer tillägg
enligt vad
som nedan anges.

Ådig avstärnning av de faktiska kostnaderna sker i slutet av varje år i syfte att eventuellt reglera
kommande års hyra.
Hyran skall erläggas iförskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början genom
insättning på bankgiro 683-2786. Vid försenad hyresbetalning skalt hyresgästen erlägga ersättning för
skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning fcir inkassokostnader m.m.

Skyldigheter och ansvar
Hyresgästen skall:

r
r
I
'
r
I
r
r

'
"

teckna en gällande hemförsäkring under uthyrningstiden
hålla god och sund ordning inom lokalen och ta vederbörlig hänsyn tillgrannar

att vårda och sköta lokalen och vad som hör till denna
genast till hyresvärden anmäla eventuetla skador och förekomst av ohyra eller skadeinsekter

inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden sätta upp skyltar, markiser eller
utomhusantenner eller annat på fastigheten
inte utan hyresvärdens medgivande ändra lokalens disposition och inredning
hålla lokalen tillgänglig ftir reparationsarbeten samt sotning och rensning av kanaler

vid avflyttning lärnna lokalen väl rengjord samt då till hyresvärden överlämna samtliga
dörrnycklar även om de har anskaffats av hyresgästen själv eller annan. Lokalen skall
återställas i det skick som vid upplåtetsens början.
följa de för fastigheten och dess områden utornhus gällande ordningsföreskrifter
på egen bekostnad ta hand om sådant avfall som enligt ordningsföreskrifterna
fastigheten inte får slängas i soputrymmen

för

överlåtelse och a ndrahandsupplåtelse
Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnd överlåta
hyresrätten eller upplåta lokalen i andra hand.

Detta avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var

sitt
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Dals Rostock 2020-01-01

""ffi1
MikaelOlsson
Hyresvärd

Kroppefjälls lF
Hyresgäst
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Med vänlig hälsning

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare

Medborgarkontoret
Melleruds kommun
www.mellerud.se

'lIr

MELLERUDS

KOMMUN

Från : M ikael Andersson <i nfo@ kroppefja llsif.se>

Skickat: den 20 mars 2020 72:25
Till: Dovile Bartuseviciute <dovile.bartuseviciute@mellerud.se>
Ämne: Hyresavi Kroppefjäll
Hej Dovile,

Bifogar kopia på hyresavi för Kroppefjälls judolokal.

Allt är klart och avtalet blir skrivet under våren. Kostnaden 5 555 kr/mån i el och värme. Vi kommer att få en
faktura för detta månadsvis, samt en mindre för hyra av lokalen. Mikael Olsson har nyss stämt av året som
har gått.
Med vänlig hälsning
Mikael Andersson
Kroppefjälls lF
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Kropphus AB
Faktura
Kropphus AB
Kmppe0åll
464

50 Dals Rostock

Fåkturasdrgss
Fa&t$rådatum

2020-01"31

Faklurenummer
Kundnummer

345

454

6',r

Förfallodatur$ ({0 dagar notto}
Bankglro

2020"02"1$

ATT BETALA SEK

7 000,00

Kroppegålls idrottsförening

$yr€nvågen g

50 Dals Rostock

683-2786

Er pfsrune

Vår rsferens

Mikael Olsson

Ert o.deffrr

DrötsftålBrånta

9,s0 %

L6vorsn$vllllqr
Levörånse{tt
genåmning

Awik

l€v€€nsdstum

AniBl Enh

A-pris

Surnma

Lokalhyra Judosektionen

Jånusri-Fsbruari 2020

7 000.00

hck t)fu

t,

Ei rrc{rcpliktigt b€hpF
7 0ffi,00

N€tlo

ATT BETALA
Bankgirö: 683-2786

QR-kod tör betålnlng:

VÅT-nr: SE556796869701
FörgtagBts såte: Mellerud

Godkånd för

F{kåit
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Med vänlig hälsning

Dovile Bartuseviciute
Samhällsvägledare

Medborgarkontoret
Melleruds kommun
www.mellerud.se

Ur

MEtLERUDS
KOMMUN

Från: Maria Pettersson <maria.syrenvagen@me.com>
Skickat: den 17 mars2020 7l:29
Till: Dovile Bartuseviciute
Ämne: Komplettering
Ser sms från Mikael på Kroppefiäll

Hans sammanställning flor 2019
Värme 4386kr/ mån
El l169kr/ mån
Så summan jag skrev 5555kr/ mån är drift
Vi har fått under 2019 avi på 3500kr men det blir nytt nu2020 när el o värme är framräknad

Maria
Skickat från min iPhone

29
http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:237068&frame:1

2020-04-24

\vthu','"tnd w&bt'w11 VN^*t4w*

nl j-?C kt

{t,ro

-Dou rl,tq_

I

MELTERUDS
ilff KOMMUN

\ru{Erv

I

?&i:J

Ansökan/Red
DRIFT. OCH

ng

tl50 0 a/s

Kontah&rssn tl

}-r*r

Ansökan gäfter ny teirening:

T

(o' b\s,q

IF

l{tli,trlftstlfltvt

-il't- l

f,

CU

Telefon

Emaitl

tr7\78\7as

ru"rf6

fiYuanehC.it*

Ansökan avser redovisning av ffuening med

artal: D

Drift- och hyresbidrag avser att stödja f6rening sorn förvaftar fritidsankiEgning vitken regelbundet utnytfjas för barn och
ungdomwerksarnhet. För att driftbidrag skatl utgå krävs att föreningen hett svarar för anlaggningens drlft odr

underhålfskostnader.

Anscjkan ska innehålla föreningsuppgiftero verksämhetsplan och kompletteras med verksarnhetsberättelse sanrt ekonomisk

r€pport, inklusive revisionsberättef se, från det senaste verksarnheGårel.

Ansökan om drift- och hyresbidrag som avser nästkomrnande års verksarnhet skafl vara Medborgarko*toret tillhanda
senst den 3O april,
Bidrågets Sorlek är beroende av det belopp som årligen awisas för ändaEnåtet och beslutas av Kornmunstyrefsen,

av

Summa

rtL a^J Jurto lclU"-t

afitecknlngär:
6

4

I,nWeFt* ,ffiu*7 4 Åo7arf
VerLa ? #t'.uL<qq)t v \äqcl .T4wvl
Asv-*me"- /cl*ra
\d,wr
lrc*t^t
u
f{ettokostnader;

Ordförande:

i,r.rrf. gl-'uär,uz

eDbOO.Telefon

,qT\-t0).r

rb(_

Ernail:

olaneft la*zQi clat å 'c owl

tb

Tefefon;

Adress:

Emait:

Ordförande;

Telefon:

Adress:

Adress:

Ovanstående uppgifter är riKiga intygas

SnL;'tä;
Ort och datum

lsfu *Lo
Namnteckning Ordf, / Sekr.
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-05-06

ARENDE 5

Dnr KS 20201299

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2O1r9
Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019,

2, årsrapporten

görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (g 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

r
.
.

VA-verksamhetens årsrapport 2019.
Samhä lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, S 148.
I

BILAGA
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SAM MANTNÄO CSP NOTO KO LL

MELLERUDS KOMMUN
Kom m u

nstyrelsens

5

a

Sammanträdesdatum
2020-05-05

rbetsutskott

148

sida
10

Dnr KS 20201299

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.

2, årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens

hemsida,

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (S 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och göras
tillgänglig för abonnenterna,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

.

o

VA-verksamhetens årsrapport 2019.
Samhä lsbygg nadsförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Förslag

I

till beslut på sammanträdet

Ordforanden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019,

2, årsrappoften görs tillgänglig genom publicering

på kommunens hemsida'

Beslutsgång
Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Samhällsbygg nadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
2020-04-24

Diarienummer

Sida

K520201299

1 (1)

Kommunstyrelsen

VA-verksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 20L9
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för VA-verksamheten för år 2019.

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Vattentjänstlagen (5 50) skall särredovisningen årligen fastställas av huvudmannen och
göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförualtningen har sammanställt en årsrapport för VA-verksamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o VA-verksamhetens

årsrapport 2019.

Anders Broberg
VA-chef
0530-183 96
anders. broberg@mellerud.se

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I ls byg g

nadsc hefe n

Enhetschefen VA
Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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kommunen@mellerud.se

MELLERUDS KOMMUN
Kom m

u

nstyrelseförva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

2020-05-06

gen

ARENDE 6

Dnr KS 20201297

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 2OL9
Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrappoften för Fjärruärmeverksamhetens för år 2019.
2. årsrappoten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.
Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförualtningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o Fjärrvärmeverkamhetens årsrapport 2019.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 152.
BILAGA
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kom mu nstyrelsens a rbets

S

Sammanträdesdatum
2020-05-05

utskott

1s2

sida
74

Dnr KS 20201297

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 20f9
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019,

2. årsrappoften görs

tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet
Fjärruärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas, fastställas
av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna,
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

r
r

Fjärruärmeverksamhetens årsrapport 2019.
Sam hä llsbygg nadsförvaltn i ngens tjä nsteskrivelse

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.

2. årsrapporten

görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sig
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Sam hällsbyggnadsförvaltningen

KOMMUN

Datum
2o2o-o4-24

Diarienummer
KS 20201297

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Fjärrvärmeverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2019
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. fastställa årsrapporten för Fjärrvärmeverksamhetens för år 2019.

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Fjärrvärmeverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Fjärrvärmeverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

o

Fjärrvärmeverksamhetens årsrapport 2019.

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme
0530-181 89
peter. mossberg@ mel lerud.se

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas
Sa m hä I lsbyg g

till

nadschefen

Enhetschefen fjärrvärme/fastighet
Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltningen

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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kommunen@mellerud.se

MELLERUDS KOMMUN

FOREDRAGNINGSTISTA

Kom mu nstyrelseforva ltn i ngen

2020-05-06

ARENDE

7

Dnr KS 20t4l59

Sunnanå Hamnkrog, lösen av investeringar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lösen av investeringar gällande Sunnanå
Hamnkrog och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 2014, S 31, att godkänna en investering i
ombyggnad av kök och diskrum till ett belopp av 500 tkr (femhundratusen kronor) och uppdrog
till kommun-chefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
Avskrivningstiden ska

vara 15 år,
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Mat & Caf6 Nordkärr Mellerud AB
ska kommunen lämna medgivande till en investering.
Då hyresavtalet mellan kommunen arrendatorn sagts upp och hyresgästen flyttade ut den
31 december 20L9 ska kommunen lösa ut resterande belopp av hyresgästens egna
investeringar,
Kommunen har betalt deras faktura för resterande investeringskostnader enligt uträkningslistan

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelsens beslut 20L4-O2-I2, 5 31.
. Redovisning.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 151.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Sammanträdesdatum
2020-05-05

S

f5f

sida
13

Dnr KS 20I4l5B

Sunnanå Hamnkrog, lösen av investeringar
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lösen av investeringar gällande Sunnanå Hamnkrog
och avslutar ärendet,

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 20L4, S 31, att godkänna en investering iombyggnad
av kök och diskrum till ett belopp av 500 tkr (femhundratusen kronor) och uppdrog till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden ska
vara 15 år.
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Mat & Caf6 Nordkärr Mellerud AB ska
kommunen lämna medgivande till en investering.
Då hyresavtalet mellan kommunen arrendatorn sagts upp och hyresgästen flyttade ut den
31 december 20L9 ska kommunen lösa ut resterande belopp av hyresgästens egna investeringar.
Kommunen har betalt deras faktura för resterande investeringskostnader enligt uträkningslistan.

Beslutsunderlag

r
o

Kommunstyrelsens beslut 20L4-02-L2, 9
Redovisning.

Förslag

till beslut

3t

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lösen av
investeringar gällande Sunnanå Hamnkrog och avslutar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelsefö rva ltn

KOMMUN

Datum
2020-04-27

i

n

gen

Diarienummer

Sida

1 (1)

KS 2014/58

Kommunstyrelsen

Sunnanå Hamnkrog
Förslag

- lösen av investeringar

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av lösen av investeringar gällande Sunnanå
Hamnkrog och avslutar ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 februari 20L4,9 31, att godkänna en investering i
ombyggnad av kök och diskrum till ett belopp av 500 tkr (femhundratusen kronor) och uppdrog
till kommunchefen att teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen.
Avskrivningstiden ska vara 15 år.
Enligt gällande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Mat & Cafå Nordkärr Mellerud AB
ska kommunen lämna medgivande till en investering.
Då hyresavtalet mellan kommunen arrendatorn sagts upp och hyresgästen flyttade ut den 31
december 2019 ska kommunen lösa ut resterande belopp av hyresgästens egna investeringar.
Kommunen har betalt deras faktura för resterande investeringskostnader enligt uträkningslistan

Beslutsunderlag

.
o

Kommunstyrelsens beslut 20L4-02-L2, 5 31.
Redovisning,

Peter Mossberg
Enhetschef Fastigheter/fjärrvärme

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

0s30-181 05
ingmar,johansson@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Sa m hä I ls byg g nad sc

hefe n

Enhetschefen för Fjärrvärme/Fastighet
Ekonom sam hällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

39

kommunen@mellerud.se

Slutredovisning
Projektets namn

Sunnanå Restaurang lösen investeringar

Projektnummer

8450

KS 2014/58,052 531

Beslut
Beskrivning projekt

, Vi uppsagt hyresavtal och utflyttning så ska kommunen lösa ut
, resterande belopp av hyresgästens egna investeringar.
: Hyresgästen flyttade ut20L9-L2-31 och Kommunen har betalt
de ra s fa ktu ra fö r restera nde investeri ngskostnader en igt
uträkningslistan.
I

Ekonomisk redovisning

Ar 2020

Ar 2019

Summa

Ar 2021

lngående balans
Erhållna investeringsmedel

0

0

0

Omdisponering
Rådaskolan parkering (bussficka)

0
1

84 000

1

84 000
0

0

Kostnader

-183 786

-1

83 786
0

Summa

214

Projektet avslutas

0

2019-12-31

40

214

SAM MANTRJIOTSPNOTO KOLL

MELTERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

stda

2014-02-12

Kommunstyrelsen

s31

77

Dnr KS 2014157.CI52

Sunnanå Hamnkrog - godkännande av investering i
ombyggnad av kök
Kornmunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner en investering i ombyggnad av kök och diskrum till
ett belopp av 500 tkr (femhundratusen kronor) och uppdrar till kommunchefen att
teckna avtal utifrån redovisad slutredovisning av investeringen. Avskrivningstiden
ska vara 15 år.

Sammanfattning av ärendet
Enligt gållande arrendeavtal mellan Melleruds kommun och Mat & Cafd Nordkärr
Mellerud AB ska kommunen låmna medgivande till en investering.
Mat & Cafd Nordkärr Mellerud AB har den 3 februari 2014 ansökt om att kommunen
godkänner en investerlng I ombyggnad av kök och diskrum, Investerlngskostnaden
beråknas uppgå tillett belopp av 500 tkr

Beslutsunderlag

o Skrivetse från Mat & Caf€ Nordkärr Mellerud AB.
. Arbetsutskottets beslut 2O|4-A2-LL, g 57.
Beslutet eklckas tlll
Mat & Caf6 Nordkärr Mellerud AB
Kommunchefen
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röneonncNINGsLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

2020-05-06

ÄnrNoe s

Dnr KS 20201298

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrappoft 2oLg
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1.
2.

fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.
årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

. Renhållningsverksamhetens årsrappoft 2019.
o Samhällsbyggnadsförvaltningens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, S 155.
BILAGA
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rbetsutskott

5 lss

Sammanträdesdatum

sida

2020-0s-0s

L7

Dnr KS 20201298

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 201.9
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019,

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfattning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten inom
Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

.
.

Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019.
llsbygg nadsförualtn i n gens tjä nsteskrivelse

Sa m hä

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

t'

fastställa årsrappoften för Renhållningsverksamheten för år 2019,

2.

årsrapporten görs tillgänglig genom publicering på kommunens hemsida

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Sam hä lsbyg g nadsförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-04-24

I

Diarienummer

Sida

KS 2020/298

1 (1)

Kommunstyrelsen

Renhållningsverksamheten i Melleruds kommun - årsrapport 201.9
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. fastställa årsrapporten för Renhållningsverksamheten för år 2019.

2. årsrappoten görs tillgänglig

genom publicering på kommunens hemsida

Sammanfaft ning av ärendet
Renhållningsverksamheten är en taxefinansierad verksamhet som årligen ska särredovisas,
fastställas av huvudmannen och göras tillgänglig för abonnenterna.
Samhällsbyggnadsforvaltningen har sammanställt en årsrapport för Renhållningsverksamheten
inom Melleruds kommun 2019.

Beslutsunderlag

.

Renhållningsverksamhetens årsrapport 2019.

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g

nadschefe n

Ekonom samhällsbygg nadsförvaltningen

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Samhällsbyggnadsförvaltn ingen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD
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Dnr KS 2O2O/274

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen,
rappoft tl20z0
Arbetsutskottets förslag titl beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen

2.

avseende

kommunstyrelseförvaltningens rapport L I 2020.
godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende
sa mhä lsbygg nadsförva ltn i n gens ra pport L I 2020.
I

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska kommunstyrelsen följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning
av den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet
med den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i
samband med delårsboklut och årsbokslut.
Beslutsunderlag

o Intern kontroll - uppföljning 112020 - Kommunstyrelseförvaltningen.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Intern kontroll - uppföljning 112020 - samhällsbyggnadsförvaltningen.
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, S 153.
BILAGOR
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Sammanträdesdatum
2020-05-05

rbetsutskott

s 1s3

sida
15

Dnr KS 2020/274

Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen,
rappoft L|2O2O
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen
komm u nstyrelseförva ltn ingens

ra

pport

L

avseende

I 2020.

2, godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
sam häl lsbygg nadsförva ltn i ngens rapport

L

I

kommunstyrelsen avseende

2020.

Sammanfattning av ärendet
Minst en gång per kvartal, i samband med prognos/bokslut ska kommunstyrelsen följa upp hur
arbetet med intern kontroll fortlöper. Av nämndens årsarbetshjul ska det framgå när uppföljning av
den interna kontrollen ska ske. Uppföljningen ska ta upp vissa specifika frågor.

I anslutning till de ekonomiska prognostillfällena ska nämnden rapportera resultatet av arbetet med
den interna kontrollen till kommunstyrelsen: när första prognos redovisas till fullmäktige, i samband
med delårsbokslut och årsbokslut,

Beslutsunderlag

r Intern kontroll - uppföljning t12020 - Kommunstyrelseförvaltningen.
o Kommu nstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
. Intern kontroll - uppföljning U2020 - Samhällsbyggnadsförvaltningen
. Sam hä llsbygg nadsföwa ltn ngens tjä nsteskrivelse.
i

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen
kom m u nstyre seförva ltn
I

2.

i

n

ge ns ra

avseende

pport U 2020.

godkänna uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för kommunstyrelsen avseende
sam hä lsbygg nadsförva ltn i n gens ra pport L I 2020.
I

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utd ragsbestyrkande

Justerandes sign
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Datum
2020-04-24

u

nstyrelseförva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

K520201274

1 (1)

Kommunstyrelsen

UppföUning av intern kontrollplan 2020
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av arbetet enligt intern kontrollplan för
kommunstyrelsen avseende kommunstyrelseförvaltningens del 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF 5 140, 20I7-IL-22) ska styrelsen under året följa upp
förvaltningens arbete med den interna kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.
Styrelsen har också det övergripande ansvaret for att tillse att det finns en god intern kontroll
enligt S 2 i reglementet. I detta ligger bland annat att styrelsen ska utvärdera kommunens
system för intern kontroll samt att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 $.

Enligt 10 g i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband med att första prognos
redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rapportera
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Innan ärendet avgörs på mötet ska styrelsens ledamöter diskutera uppföljningen (punkt 5).
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Enligt uppgörelse tar kommunens
revisorer själva del av denna uppföljning genom kommunstyrelsens kallelse.

Beslutsunderlag

.

Uppföljning av intern kontroll

1

Anna Granlund
Kommunikations- och säkerhetschef

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas till
Kommunchef
Kommunens revisorer
KS-förvaltningens internkontrollambassadör, controllern

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Kom m u nstyrelsefö rva ltn
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Datum

gen

Diarienummer

2019-04-24

Sida

1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av intern kontrollplan för
Sa m hä I lsbyg g nadsförva ltn ingen 2O2O
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av arbetet enligt intern
kontrol lpla n för Sam hä llsbyg g nadsförva ltn i ngen 2020.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll (KF 5 L40, 2Ot7-11-22) ska
styrelsen under året följa upp förvaltningens arbete med den interna
kontrollplanen enligt $$ 7 och 9.
Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att tillse att det finns
en god intern kontroll enligt $ 2 i reglementet. I detta ligger bland annat
att styrelsen ska utvärdera kommunens system för intern kontroll samt
att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de
kommunala företagen och kommunalförbunden enligt 11 $.
Enligt 10 S i reglementet ska nämnden tre gånger per år, i samband
med att första prognos redovisas till fullmäktige, i samband med
delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen.
Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
o Intern kontroll. Uppföljning
Sa m hä I lsbyg g nadsfö rva ltn

i

n

1.

gen

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef
0530-181 72
magnus.olsson@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Samhällsbyggnadschef
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Ekonom Sa m hä lsbyg g nadsförva ltni ngen
I

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Bankgiro

Melleruds kommun
464 80 MELLERUD

Storgatan 11

0530-180 000

kommunen@mellerud.se

5502-2776

Organisationsnr

Fax

Webb

Plusgiro

212000-1488

0530-181 01

www.mellerud.se
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ARENDE 10

Dnr KS 2020184

Kom m u nstyrelsens budgetförslag

för 2O21.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget 2021för kommunstyrelsens verksamhet

enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den 12 februari 2020, g 41, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp
för framtagande av budgetförslag för kommande år och de två planåren. Direktiven baseras
på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper,
aktuella finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats,
investeringsvolym, resultat samt politisk inriktning inklusive nämndmå|.
Den 7 april 2020 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstepersonförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv.
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2021för
kommunstyrelsens verksamhet och diskuterar behov och åtgärder.

Beslutsunderlag

. Arbetsutskottets beslut 2020-02-L2, S 4L.
o Tjänstemannaförslag till budget 2021.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 154.
BILAGA
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Sammanträdesdatum
2020-05-05

5 1s4

sida
16

Dnr KS 2020184

Komm u nstyrelsens budgetförslag f ör

2O2l

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget 2021för kommunstyrelsens verksamhet

enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottet gav den t2 februari 2020,9 41, direktiv till kommunchefens ledningsgrupp
för framtagande av budgetförslag för kommande år och de två planåren. Direktiven baseras
på kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning, dialog med partigrupper, aktuella
finansieringsförutsättningar, förväntad kostnadsutveckling, skattesats, investeringsvolym, resultat
samt politisk inriktning inklusive nämndmå1,
Den 7 april 2020 redovisade och överlämnade kommunchefens ledningsgrupp ett tjänstepersonförslag till budget inom ramen för budgetberedningens direktiv.
Kommunchefen och samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till budget för 2021för
kommunstyrelsens verksamhet och diskuterar behov och åtgärder,

Beslutsunderlag

.
.

Arbetsutskottets beslut 2020-02-12, S 41.
Tjänstemannaförslag till budget 2021.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budget 202I för
kommunstyrelsens verksamhet enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommu nstyrelsens arbetsutskott

2020-42-12

s41

Dnr KS 202:0184

Budget 2O2\ finansiella direktiv
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande finansiella direktiv till budgetberedningen;

.
r

lnflation

1olo.

Schablonuppräkning av lön görs med 2,5olo. 2olo tilldelas respektive förvaltning,
för riktade insatser i samråd med personalutskottet.

0,50/o används

r

Det anslag som är avsatt för köp av tjänst i budget 2020, konto 4630, räknas upp med
för att täcka lönedrivna kostnader. Oförändrad skatt 22:60.

2o/o

r
.

Resultatmäl2o/o av intäkterna från skatter och bidrag.
Befolkningsprognos 9 200 invånare med därefter fortsatt minskning.

Sammanfattning av ärendet
Budgetdirektiven ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete.
Utifrån direktiven upprättas ett tjänstemannaförslag till budget som behandlas politiskt i
respektive styrelse och nåmnd och beslutas slutligen av kommunfullmäktige i juni månad.
Ordföranden redovisar förslag till budgetförutsättningar för 202I.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande
finansiella direktiv till budgetberedningen :

.
.

Inflation

1olo.

Schablonuppräkning av lön görs med2,5o/o.2olo tilldelas respektive förualtning,
för riktade insatser i samråd med personalutskottet.

0,5olo används

r
.
.

Det anslag som år avsatt för köp av tjänst i budget 2020, konto 4630, räknas upp med
2o/oför att täcka lönedrivna kostnader. Oförändrad skatt 22:60.
Resultatmäl2o/o av intäkterna från skatter och bidrag.
Befolkningsprognos 9 200 invånare med därefter fortsatt minskning,

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Förualtningscheferna
Ekonomichefen
HR-chefen

Justerandes si
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Dnr KS zoI7l3o3

översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, förlängning av
utställningstiden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga utställningstiden för förslag till ny översiktsplan,
nu-2030, för Melleruds kommun i enlighet med 3 kap. 12 $ Plan- och bygglagen (2010:900),
till den L7 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds nya översiktsplan, nu-2030, är för närvarande under utställning, Nuvarande
utställningstid är mellan 15 april och 10 juni 2020. För att berörda myndigheter ska ha tid att
avge sitt yttrande föreslås att Melleruds kommun förlänger utställningstiden till den 17 juni

2020.

Beslutsunderlag
Förslag till utställningshandling

o
o
o

-

översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030.

nstyrelseförualtn i ngens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 162.
Komm

u

52

SAM MANTRÄO ESP NOTO KO LL

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

S

a

Sammanträdesdatum
2020-05-05

rbetsutskott

162

sida
25

Dnr KS 20t71303

översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030, förlängning av
utställningstiden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga utställningstiden för förslag till ny översiktsplan,
nu-2030, för Melleruds kommun i enlighet med 3 kap, 12 $ Plan- och bygglagen (2010:900),

till den L7 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds nya översiktsplan, nu-2030, är för närvarande under utställning. Nuvarande utställningstid
är mellan 15 april och 10 juni 2020. För att berörda myndigheter ska ha tid att avge sitt yttrande
föreslås att Melleruds kommun förlänger utställningstiden till den 17 juni 2020.

Beslutsunderlag
o Förslag till utställningshandling

o

- översiktsplan för Melleruds kommun, nu-2030

Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C)r Kommunstyrelsen beslutar att förlänga utställningstiden för
förslag till ny Oversiktsplan, nu-2030, för Melleruds kommun i enlighet med 3 kap. 12 5 Plan- oCh
bygglagen (2010:900), till den L7 juni2020.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign

Utdragsbestyrka nde

53

fr

TI

It

1t

l.
n
lr

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m

u

nstyrelsefö rva ltn

Datum
2070-02-12

KOMMUN

i

n

ge n

Diarienummer
KS 20171303

Sida
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Kommunstyrelsen

översiktsplan för Melleruds kommun' nu-2030
Förslag

1.

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga utställningstiden för förslag till ny
översiktsptan, nu-2030, för Melleruds kommun i enlighet med 3 kap' 12 $
Plan- och bygglagen (2010:900), till den t7 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds nya översiktsplan, nu-2030, är för närvarande under utställning'
Nuvarande utställningstid är mellan 15 april och 10 juni 2020. För att berörda
myndigheter ska ha tid att avge sitt yttrande föreslås att Melleruds kommun
förlänger utställningstiden till den 17 juni 2020.

Beslutsunderlag
o Förslag till utställningshandling

-

Översiktsplan för Melleruds kommun, nu-

2030.

Freddie Carlson

Annika Wennerblom
Tf. Kommunchef

Byg

glovsha nd lägga rel-i nspektör

0s30-181 69
freddie.carlson@mellerud,se

Beslutet skickas

till

Byggnadsnämnden
Länsstyrelsen Västra Götaland

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

464 BO MELLERUD

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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FöREDRAGNINGSLISTA
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2020-05-06

ARENDE

12

Dnr KS 20201119

Svar på remiss - Förslag till överenskommelse om gemensam och
trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler
för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg i

enlighet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på förslag till överenskommelse om gemensam
och trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler för traf,ksystemet kring
Göta älu, med augränsning Storgöteborg ienlighet med bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Vänersamarbetet har beslutat att skicka förslag till 'Överenskommelse om gemensam och
trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler för trafiksystemet kring Göta
älv, med avgränsning Storgöteborg" till alla kommunerna kring Vänern, för att ge möjligheter
att inkomma med synpunkter senast 20 maj. Synpunkterna sammanställs av ansvarig på
Vänersamarbetet och skickas därefter in gemensamt till Trafikverket,
Bakgrunden till att förslag till trafikledningssystem har tagits fram är att Göteborgs kommun
avser att under 2021 ersätta Göta älvbron med Hisingsbron som har en lägre seglingsbar höjd
I Mark- och Miljööverdomstolens domslut (M 8396-14, daterad 2016-05-04) fastslås att
Göteborgs kommun ska verka för ett effektivt trafikledningssystem som omfattar samtliga
trafikslag som trafikerar på och under bron.
Förslaget till trafikledningssystem beskriver vilka samverkansregler som ska gälla för
yrkessjöfart respektive fritidssjöfart vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna. Planen är att
samverkansreglerna ska generera arbetsrutiner för berörda pafter som kan börja tillämpas när
Hisingsbron tas i drift för allmän vägtrafik våren 2021.

Beslutsunderlag
Förslag till 'Överenskommelse om gemensam och trafiklagsövergripande trafikledning

r

o

i

form av samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg".
Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv - Storgöteborg, 2020-02-24
Kommunikation från ansvarig på Vänersamarbetet om förlängd deadline, 2020-03-30,

.
o Kom m nstyrelseförva ltn gens tjä nsteskrivelse.
. Yttrande från Melleruds kommun, bilaga 1
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 163.
u

i

n
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Dnr KS 20201t19

Svar på remiss - Förslag till överenskommelse om gemensam och
trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler
för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg i

enlighet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på förslag till Överenskommelse om gemensam och
trafikslagsövergnpande trafikledning i form av samverkansregler för trafiksystemet kring Göta ä14
med avgränsning Storgöteborg i enlighet med bilaga 1.

Sammanfattning av ärendet
Vänersamarbetet har beslutat att skicka förslag till 'Överenskommelse om gemensam och
trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv,
med avgränsning Storgöteborg" till alla kommunerna kring Vänern, för att ge möjligheter att
inkomma med synpunkter senast 20 maj, Synpunkterna sammanställs av ansvarig på
Vänersamarbetet och skickas därefter in gemensamt till Trafikverket,
Bakgrunden till att förslag till trafikledningssystem har tagits fram är att Göteborgs kommun avser
att under 2021 ersätta Göta älvbron med Hisingsbron som har en lägre seglingsbar höjd, I Mark- och
Miljööverdomstolens domslut (M 8396-14, daterad 2016-05-04) fastslås att Göteborgs kommun ska
verka för ett effektivt trafikledningssystem som omfattar samtliga trafikslag som trafikerar på och

under bron.
Förslaget till trafikledningssystem beskriver vilka samverkansregler som ska gälla för yrkessjöfart
respektive fritidssjöfaft vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna. Planen är att samverkansreglerna
ska generera arbetsrutiner för berörda parter som kan börja tillämpas när Hisingsbron tas i drift för
allmän vägtrafik våren 2021.

Beslutsunderlag
. Förslag till Överenskommelse om gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning i form av
samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg".

o Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv - Storgöteborg, 2020-02-24
. Kommunikation från ansvarig på Vänersamarbetet om förlängd deadline, 2020-03-30,
o Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Yttrande från Melleruds kommun, bilaga I
u

Förslag

till beslut

i

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på förslag
till överenskommelse om gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning i form av
samverkansregler för trafiksystemet kring Göta ä14 med avgränsning Storgöteborg ienlighet med
bilaga 1,

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Bilaga 1 - Yttrande på remiss
Förslag

tillyttrande

Melleruds kommun har foljande erinran på förslag till 'Överenskommelse om
gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler
för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg"'
Kommunen upplever att det saknas ett övergripande fokus på hela Göta älv och
Vänern med intilliggande kanalsystem. Det bör göras en analys av systemets
påverkan på sjö- och transportsystemet i stort och att dess konsekvenser framgår
av rapporten. Detta bör gälla såväl yrkessjöfart som fritidssjöfart.
Fritidssjöfarten är särskilt viktig för besöksnäringen i Melleruds kommun med
Dalslands kanaloch Sunnanå hamn som Wå stora besöksmå|. Kommunen vill att
dessa intressen beaktas vid fortsatt planering.

Annika Wennerblom

Morgan E. Andersson
Kom m unstyrelsens ordföra nde

T.f. kommunchef

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförva ltni n gen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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Kommunstyrelsen

Förslag till "överenskommelse om gemensam och
trafikslagsövergripande trafikledning i form av
samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv, med
avgränsn ing Storgöteborg"
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande på förslag till Överenskommelse om
gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler
för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg" i enlighet med

bilaga

1.

Sammanfattning av ärendet
Vänersamarbetet har beslutat att skicka förslag till 'överenskommelse om
gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning i form av samverkansregler
för trafiksystemet kring Göta älv, med avgränsning Storgöteborg" till alla
kommunerna kring Vänern, för att ge möjligheter att inkomma med synpunkter
senast 20 maj. Synpunkterna sammanställs av ansvarig på Vänersamarbetet och
skickas dä refter in gemensamt til I Trafikverket.
Bakgrunden till att förslag till trafikledningssystem har tagits fram är att Göteborgs
kommun avser att under 2021 ersätta Göta älvbron med Hisingsbron som har en
lägre seglingsbar höjd. I Mark- och Miljööverdomstolens domslut (M 8396-14,
daterad 2016-05-04) fastslås att Göteborgs kommun ska verka för ett effektivt
trafikledningssystem som omfattar samtliga trafikslag som trafikerar på och under
bron.
Förslaget till trafikledningssystem beskriver vilka samverkansregler som ska gälla
för yrkessjöfart respektive fritidssjöfaft vid Hisingsbron och Marieholmsbroarna.
Planen är att samverkansreglerna ska generera arbetsrutiner för berörda parter
som kan börja tillämpas när Hisingsbron tas i drift för allmän vägtrafik våren 2021.

Beslutsunderlag
r Förslag till Överenskommelse om gemensam och trafikslagsövergripande
trafikledning i form av samverkansregler för trafiksystemet kring Göta älv, med

r
o
o

avgränsning Storgöteborg".
Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv - Storgöteborg, 2020-02-24
Kommunikation från ansvarig på Vänersamarbetet om förlängd deadline, 202003-30
Yttrande från Melleruds kommun, bilaga 1

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

kommunen@mellerud.se
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund

I stråket genom Göta älvdalen (från

Göteborg till Vänersborg) löper farleden längs
Göta älv (sjöfart), E45 (väg) och Norge/Vänerbanan (järnväg). På ett fleftal platser
korsas farleden av järnvägs- och vägbroar, där samtliga järnvägsbroar och etL
flertal vägbroar kräver öppning vid fartygspassager. I Göteborg korsas Göta älv av
tre öppningsbara broar: Marieholmsbroarna för järnväg (gods- och persontrafik),
gång och cykel samt Göta älvbron för kollektivtrafik, vägtrafik samt gång och cykel.
I dagsläget är Göta älvbron den enda älvförbindelsen för spårvagnstrafik. Trafiken
på älven utgörs av yrkessjöfart till och från hamnar i älvstråket och kring
hamnarna i Vänern samt fritidssjöfaft med vidare koppling till Göta kanal och
Dalslands kanal.
Under 2021 ersätts Göta älvbrons funktion av Hisingsbron. Hisingsbron har en
lägre seglingsbar höjd och förändrar därigenom förutsättningarna för trafiken på
och över Göta älv i Göteborg.

I maj 2016 tillkännagav Mark- och Miljööverdomstolen domslut för Hisingsbron. I
domslutet (M 8396-14, daterad 2016-05-04) fastslås lydelsen för villkor 15 till att:
a

Göteborgs kommun ska verka för aff ett effektM trafikledningssystem som
omfattar samtliga trafikslag som trafikerar på och under bron införs för
kommunikationsleden (farled 955), Göta älu, och är driftklart senast vid
den tidpunkt då bron tas i anspråk.

I tidigare deldom från Mark- och Miljödomstolen (M 2557-13, daterad 2014-09-15)
framgår att prövotidsvillkor ska gälla under en prövotid på upp till 5 år från att
bron tagits i anspråk, samt att påverkan på sjöfartsintresset under denna tid ska
utredas.

I januari 2019 ingick Trafikverket, Sjöfartsverket, Göteborgs Stad och Västtrafik en
överenskommelse om att etablera ett samverkansprogram för utvecklingen av en
gemensam och trafikslagsövergripande trafikledning for trafiksystemet kring Göta
älv, med avgränsning till berörda broar i Storgöteborg.
Ett av målen inom samverkansprogrammet var och är att:
Ta fram, förankra och besluta om gemensamma prioriteringsgrunder
(spehegler) som ska gälla för trafik kring Göta älu, samt besluta om
formerna för hur dessa pnoriteringsgrunder (spelregler) ska utvärderas
och uppdateras.

.

överväganden
Kommunen upplever att det saknas ett övergripande fokus på hela Göta älv och
Vänern med intilliggande kanalsystem. Det bör göras en analys av systemets
påverkan på sjö- och transportsystemet i stort och att dess konsekvenser framgår
av rappoften. Detta bör gälla såväl yrkessjöfart som fritidssjöfart.
Fritidssjöfarten är särskilt viktig för besöksnäringen i Melleruds kommun med
Dalslands kanal och Sunnanå hamn som Wå stora besöksmå|. Kommunen vill att
dessa intressen beaktas vid fortsatt planering.
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Byg g lovsha nd lä g ga

rel- i nspektör

0530-181 69
fredd ie.ca rlson

Beslutet skickas till
Laila Gibson, Vänersamarbetet
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S
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Dnr KS 20201LL9

Svar på remiss - Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv
Storgöteborg för yrkes- och fritidssjöfaften

-

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma med förslag till beslut.
2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 23 juni 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vänersamarbetets kansli har skickat över Trafikverket förslag till trafikledningssystem för Göta
och fritidssjöfarten. Vid senaste styrelsemötet bestämdes att forslaget ska gå ut
älv för yrkes'kommunstyrelser
i kommunerna kring Vänern, som skickar in synpunkter, både positiva
till alla
och eventuella förslag till ändringar senast 24 april2020. SynpunKerna sammanställs av
kansliet och skickas in till Trafikverket senast 30 april 2020.

Arbetsutskottet beslutade den 24 mars 2020, g 102, att återremittera ärendet för ytterligare
beredning och att ärendet tas till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april
2020.

Beslutsunderlag

.
.

Remiss - Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv

-

Storgöteborg för yrkes- och

fritidssjöfarten.
Arbetsutskottets beslut 2020-03-24, 5 102.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge t.f. kommunchefen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma med förslag till beslut.
2, redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottet den 23 juni 2020'
Beslutsgång
Ordföranden frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta'

Beslutet skickas

till

T.f. kommunchefen

Utd ragsbestyrkande

Justerandes

61

Page 1 of2

Från: La ila Gibson <laila.gibson @vanern.org>
Skickat: den 30 mars 2020 L5:48
Kopia: bjarne.olsson@kristinehamn.se; jonas.sundstrom@lidkoping.se; leif.haraldsson@grums.se;
tobias.leverin@grastorp.se; carina.gullberg@gullspang.se; anders.mansson@gotene.se;
mattias.joelsson@hammaro.se; frida.pettersson@karlstad.se; johan.abrahamsson@mariestad.se; Peter
Ljungdahl<peter.ljungdahl@mellerud.se>; dag.rogne@saffle.se; gunnar.lidell@vanersborg.se;
michael.karlsson@amal.se; kommunstyrelse@grums.se; kommun@grastorp.se; kommun@gullspang.se;
gotene.kommun@gotene.se; kommun@hammaro.se; karlstadskommun@karlstad.se;
kommun@kristinehamn.se; kommun@lidkoping.se; info@mariestad.se; Kommunen
<kommunen@mellerud.se>; kommun@saffle.se; kommun@vanersborg.se; Ämåls Kommun
<kommun@amal.se>; christina.olsson@grums.se; sofia.jessen@grastorp.se; lena.norrstrom@gullspang.se;
juliane.thorin@gotene.se; anna.ahs@hammaro.se; maret.engstrom@karlstad.se;
henrik.lindholm@ka rlstad.se; ka lle.alexandersson@kristineha mn.se;
ulrika.ganterud.evermark@kristinehamn.se; malin.olssonlundqvist@lidkoping.se;
Maria.iansson4@lidkoping.se; maria.gustavsson@mariestad.se; Eva Nilsson-Olsson <eva.nilssonolsson@mellerud.se>; katrin.steverding@saffle.se; per-ola.rasmussen@vanersborg.se;
an na.

hjelm berg @a ma l.se
KS - ny deadline för synpunkter på förslag till trafikledningssystem för Göta älv

Ämne: Till

Hej!

Ville bara meddela att Trafikverket har utökat sin deadline för att ge synpunkter på ftirslag till
trafikledningssystem för Göta älv för yrkes- och fritidssjöfarten. Förslaget har gått ut till alla KS
i kommunema kring Vänern, som skickar in synpunkter, både positiva och ev ftirslag till ändringar
senast 20 maj till Laila Gibson på Viinersamarbetet. Synpunktema sammanställs och skickas in till
Trafikverket senast 25 maj. Se bifogat.
Förslaget kommer också skickas till andra intressenter som regionema och representanter ftir
yrkessjöfarten och fritidssjöfarten. Det kommer också attvaramuntliga dragningar för dessa.

Bifogar en sammanfattande presentation och utkast till ftrslaget om överenskommelse kring
trafikledningssystem. Informera lämplig enhet i varje kommun och skicka in synpunkter senast 20
maj till Laila Gibson, Vänersamarbetet.
Tack!
Hälsningar
Laila

Laila Gibson
Verksamhetssamordnare
Vänersamarbetet
Romstadsvägen2C
653 42 Karlstad

För e-fakturor, maila till : inbox. lev.4 1 0470(darkivplats.

se

Tel: 076-78 72 798
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Remiss - Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv
Storgöteborg för yrkes- och fritidssjöfaften

-

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1, återremittera ärendet för ytterligare beredning.

2. ärendet tas till ny

behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april 2020.

Sammanfattning av ärendet
Vänersamarbetets kansli har skickat över Trafikverket förslag till trafikledningssystem för Göta
älv för yrkes- och fritidssjöfarten, Vid senaste styrelsemötet bestämdes att förslaget ska gå ut
till alla kommunstyrelser i kommunerna kring Vänern, som skickar in synpunkter, både positiva
och eventuella förslag till ändringar senast 24 april2020. Synpunkterna sammanställs av
kansliet och skickas in tillTrafikverket senast 30 april 2020.

Beslutsunderlag

.

Remiss - Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv

-

Storgöteborg för yrkes- och

fritidssjöfaften

Förslag tilt beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärendet för ytterligare beredning.

2. ärendet tas till ny behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 7 april2020.
Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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lngrid Engqvist
Laila Gibson < laila.gibson@vanern.org>
den 26 februari 202010:02

Från:

Skickat:

Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Åmåls Kommun; Götene kommun; Grästorps kommun; Grums kommun; Gullspångs
kommun; Hammarö kommun; Karlstad kommun; Kristinehamns kommun;
Lidköpings kommun; Mariestads kommun; Kommunen; Säffle kommun;
Vänersborgs kommun
Till KS - förslag trafikledning Göta älv, synpunkter önskas
Förslagsversion Överenskommelse Trafi kslagsslagsövergri pande samverka nsreg ler
för trafik kring Göta älv - Storgöteborg, ver 0-7 2020-02-14.docx;
Trafikslagsövergripande trafikledning Göta älv - Storgöteborg, Sammanfattning,

2020-02-24.pdf

Hej!
Vid Vänersamarbetets styrelsemöte igår fick vi en dragning från Trafikverket angående förslag till
trafikledningssystem för Göta älv för
yrkes- och fritidssjöfarten. Det bestämdes att förslaget ska gå ut till alla KS i kommunerna kring Vänern, som skickar
in synpunkter, både positiva och ev förslag till ändringar senast 24 april till Laila Gibson på Vänersamarbetet.
Synpunkterna sammanställs och skickas in till Trafikverket senast 30 april.
Förslaget kommer också skickas till andra intressenter som regionerna och representanter för yrkessjöfarten och
fritidssjöfarten. Det kommer också att vara muntliga dragningar för dessa.
Bifogar en sammanfattande presentation och utkast till förslaget om överenskommelse kring trafikledningssystem.
lnformera lämplig enhet ivarje kommun och skicka in synpunkter senast 24 april till Laila Gibson, Vänersamarbetet.
Tack!
Hälsningar
Laila

Laila Gibson
Ve rksa m hetssa mord na re

Vänersamarbetet
Romstadsvägen 2C
653 42 Karlstad
För e-fa ktu ro r, ma i la til l: inbox. lev.4LO47

0 @a

rkivplats.se

Tel: 076-78 72798

www.lakevanern.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Fyll i formuläret i nyhetsbrevet:
htt p s ://m a i c h i. m p/ b 2 6 df 9 af7 a85/ nyh ets b rev
I
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Svar på remiss - Förslag till överenskommelse Vänersjöfaftsöverenskommelse
Arbetsutskoftets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa frågan om att tillgodose kommunens intressen atL
hanteras av Vänersamarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit fram en överenskommelse (TRV 20201440I) som kortfattat handlar om
utveckling av Vänersjöfarten. Genom överenskommelsen förbinder sig parterna, offentliga
organisationer och näringen, till att verka för satsningar som går mot det gemensamma målet
om överflyttning av gods och ökning av gods på sjön, hamnutveckling med mera. Dessutom ska
undertecknade parter göra insatser som möjliggör för ökad mängd gods i området och tillsätta
expefter att delta i relevanta arbetsgrupper som ska arbeta fram förslag till det fortsatta
arbetet.

Beslutsunderlag

r Förslag till Vänersjöfartsöverenskommelse 2020
. Vänersjöfartsöverenskommelse 2020 - fortsatt arbete
o Konversation med ansvarig på Vänersamarbete! 2020-04-23
o

Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 164.

65

SAM MANTNÄO TSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
2020-05-05

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

rbetsutskott

sida
27

Dnr KS 2020lILg

s 154

Svar på remiss - Förslag till överenskommelse Vänersjöfaftsöverenskommelse
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa frågan om att tillgodose kommunens intressen att hanteras
av Vänersamarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Trafilwerket har tagit fram en överenskommelse (TRV 202014401) som kortfattat handlar om
uweckling av Vänersjöfarten. Genom överenskommelsen förbinder sig parterna, offentliga
organisationer och näringen, till att verka för satsningar som går mot det gemensamma målet om
överflyttning av gods och ökning av gods på sjön, hamnutveckling med mera. Dessutom ska
undertecknade pafter göra insatser som möjliggör för ökad mängd gods i området och tillsätta
experter att delta i relevanta arbetsgrupper som ska arbeta fram förslag till det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
o Förslag till Vänersjöfartsöverenskommelse 2020
. Vänersjöfatsöverenskommelse 2020 - fortsatt arbete

.

Konversation med ansvarig på Vänersamarbetet, 2020-04-23

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa frågan om att
tillgodose kommunens intressen att hanteras av Vänersamarbetet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Förslag ti I I Vä nersjöfartsöverenskom melse
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att hänvisa frågan om att tillgodose kommunens
intressen att hanteras av Vänersamarbetet.

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har tagit fram en överenskommelse (TRV 20201440L) som kortfattat
handlar om uWeckling av Vänersjöfarten. Genom överenskommelsen förbinder sig
pafterna, offentliga organisationer och näringen, till att verka för satsningar som
går mot det gemensamma målet om överflyttning av gods och ökning av gods på
sjön, hamnutveckling med mera. Dessutom ska undertecknade parter göra insatser
som möjliggör för ökad mängd gods i området och tillsätta experter att delta i
relevanta arbetsgrupper som ska arbeta fram förslag till det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag
Förslag till Vänersjöfartsöverenskommelse 2020
Vänersjöfaftsöverenskommelse 2020 - fortsatt arbete

r
o
.

Konversation med ansvarig på Vänersamarbetet, 2020-04-23

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
nersjöfa rtsöverenskom melsen ä r en u ppg raderi ng av den överenskom melse
kommuner, regioner och myndigheter kring Vänern ingick 2002.

Vä

Trafikverket har givit ett förslag på ny överenskommelse som handlar om
Vänersjöfartens vikt och betydelse för utveckling av medborgare och näringslivet
Vänerregionen. Enligt förslaget innebär överenskommelsen att:

i

- Parterna är överens om Vänersjöfartens vikt och betydelse för utveckling av
medborgare och näringslivet i Vänerregionen. Vänersjöfarten måste ku nna
bedrivas på ett sätt som beaktar social, ekonomisk och miljömässigt hållbar
utveckling, där säkerhet och effektivitet är viktiga komponenter,

- Undertecknade parter är beredda att göra insatser, inom sina respektive
områden, för att möjliggöra för de förväntade ökade mängder gods i området.
Samtidigt erkänner parterna att ingen enskild aktör enskilt kan lösa utmaningen att
öka godsmängderna i området utan att det enbaft kan ske genom gemensamma
insatser.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www,mellerud.se

212000-1488
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- Parterna kommer att tillsätta expeter att delta i relevanta arbetsgrupper samt ta
fram konkreta åtagande för respektive organisation att göra, i enlighet med
metodbeskrivningen i bilagan. Senast vid utgången av 202I kommer
arbetsgrupperna rapportera sina åtaganden till undertecknande pafter av denna
överenskommelse.
Bakgrunden till överenskommelsen är att regeringen beslutade i den nationella
planen för transportsystemet 20LB-2029 om investering i nya slussar i
Trollhättekanal. Avsikten med satsningen är att möjliggöra tillgången till
konkurrenskraftiga sjötransportlösningar för Vänersjöfarten, vilket på sikt kan
avlasta järnvägssystemet samt minska andelen lastbilstransporter, som är en
övergripande prioritering hos regeringen.

Ett uppstartsmöte ägde rum digitalt den 17 mars 2020. Utifrån tidigare inspel som
kommit Trafikverket till del har följande arbetsgrupper ansetts möjliga:

.
.
.
r
o

Näringslivsfrågor/varuägargrupp

Regelver( avgifter och styrmedel
Infrastruktur sjö- och land
Vattenfrågor inklusive miljöskydd
Innovation- och ny teknik

Ansvarig på Vänersamarbetet uppger att om kommunen inte har synpunkter på
vad som framkom på uppstartsträffen i mars eller att kommunen inte avser att
ingå i någon arbetsgrupp så behövs inget beslut tas för överenskommelsen.
Sistadatum för att ge synpunkter är den 30 april 2020.
Angående överenskommelsen är i själva verket beslutet redan taget i styrelsen för
Vänersamarbetet att berörda parter är för en överenskommelse om att
Vänersjöfarten är viktig och ska arbetas med. Beslut med samma innebörd tas
även på stämman varje år.
Ansvarig på Vänersamarbetet vet att kommunen är för en fungerande Vänersjöfart
och påpekar att Melleruds kommuns intressen om främst fritidssjöfart beaktas
även om överenskommelsen inte ingås. Vänersamarbetet representerar de
kommuner som inte ingår i överenskommelsen och lyfter bland annat
fritidssjöfarten i diskussioner. I de fall Vänersamarbetet vill ha kommunspecifika
utlåtanden, angående exempelvis Dalslands Kanal, kontaktas kommunen och får
sina intressen hörda den vägen.
Eftersom Melleruds kommun inte har några synpunkter på det tidigare
uppstartsmötet eller avser att ingå i någon arbetsgrupp, vilket är en punkt i
överenskommelsen, beslutar kommunstyrelsen att inte ingå överenskommelsen då
kommunens intressen ändock kommer att beaktas.

Annika Wennerblom

Freddie Carlson

T.f. kommunchef

Byg g lovsha

n d Iä g
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i
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0530-181 69
freddie.carlson@mellerud.se

68

r

lr

.1

.lr

i1

Ii
rl
lr

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförvaltn ingen

KOMMUN

Datum
20za-04-L7

Beslutet skickas

till

Laila Gibson, Vänersamarbetet

69

Diarienummer

Sida

KS 2020/119

3 (3)

Dokumentdätum

Ärendenurnrner

2(}04o6

TRVeozol44or

Sidor

Molparlens årendenummer

$

rnnnKVERKEr

Deltagare högnivåmöte Vänersjöfarten

Vä ne rsi öfartsöve ren skom m el se 2920

- f ortsatt a rbete

Vi vitl börja med att tacka alla deltagare för att ni tog er tid att vara med på
uppstartsmöte den 17 mars gällande en Vänersjöfartsöverenskommelse. Vi beklagar att
det under rådande omståndigheter inte gick att genomföra det planerade fysiska mötet
i Karlstad, men är glada över den goda uppslutningen på Skype-mötet som
genomfördes istället. Målsättningen år att kunna genomför ett fosiskt möte i Kärlstad

till hösten.
Vår ambition är att inleda arbetet med att stärka Vänersjöfarten redan under våren.
Som vi aviserade innan mötet villvi nu därför samla in de inspel ni hade tänkt göra vid
det fusiska mötet för att på så satt se vad ni alla kan bidra med och vad vi bör fokusera
vårt fortsatta arbete på. Vi hoppas också kunna starta någon av de arbetsgrupper som
vigemensamt ser behov av. Genom att identifiera arbetsgrupper och starta någon eller
några sådana kan vige er möjlighet att bidra i arbetet att stärka Vånersjöfarten, Utifrån
de inspel som vi tagit del av och utifrån era bakgrunder ser vi följande möjliga
arbetsgrupper:

1.
Z.
3.
4.
5.

Näringslivsfrågorlvaruågargrupp
Regelverk, avgifter och styrmedel

lnfrastruktur sjö- och land
Vattenfrågor inkl. miljöskydd {samrnankopplas med existerade nätverk}
lnnovation- och ny teknik

Vi tar görna del av era synpunkter på dessa ftirslag och också eventuella prioriteringar
av dessa. Vivill också gärna att nianger vilka grupper ni vill ingå i.
Som vi aviserade vid mötet finns det redan nu ett antal saker som händer ivår'

r Transportstyrelsen skickar ut förslag om riskbaserad lotsning på remiss, Fortsatt
samverkan gällande trafiken kring Göta Älv.

r Fortsatt samverkan gällande trafiken på Göta Älv iGöteborg.

q

(\,

.

Samråd orn Trafikverkets utredning Gods Värmland {10 juni i Karlstad eller Skype}

g
lo
n,

sl

\l
o

Trafikverket kommer i det fortsatta arbete ha stöd av 55PA som sekretariatsfunktion.
De kommer sammanstölla er respons och stötta i uppstarten av arbetsgrupperna,

J
J

E
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Era inspel som du eller dln organisatien skulle giort vid mötet.
Era synpunkter om på de arbetsgrupper sorn föreslås ovan, samt om ni redan

'

nu kan ange uitka ni önskar delta i.
Vi ber om er återkoppling senast 30 april

Pia

Trafikvertet

Joakim Lundman.
SSPA, sekretariat Vänersiöfartsöverenskornmelse 2020
e-post: ioskim. lundman@sspa.se
Mobil: 073&729130
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överenskommelse om Vänersjöfarten
Undertecknade kommuner, Vänerhamn AB, dess delägare, Region Värmland och Västra
Götalandsregionen, Göteborgs Hamn AB, Vänerns Seglationsstyrelse träffar härmed ftiljande
överenskommelse med staten genom näringsdepartementet och dess örhandlingsman Jörgen
Andersson.
Partema ser positivt på att det nu finns en överenskommelse som syftar till att utveckla
Vänersjöfarten och utveckla ftirhållandena ör verksamheten så att konkurrensneutralitet med
övriga transportslag uppnås och konstaterar att det kräver en prissättning av infrastrukturen
som bygger på de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. En statlig parlamentarisk
utredning måste påbörja sitt arbete omgående for att klarlägga forhållandena och foreslå
åtgärder.

Partema är överens om Vänersjöfartens nationella vikt och omistliga betydelse fiir
näringslivet i Vänerregionen. Det är också grunden for partemas engagemang i frågan.
Undertecknade parter är beredda till insatser ör Vänersjöfartens utveckling och
överenskommelsens syfte är att öka effektiviteten och att sänka kostnaderna ftir
Våinersjöfarten och därmed främja näringslivets utveckling och öka tillväxten i
Vänerregionen.
Överenskommelsen utgör en helhet där varje part bidrar med de nedan angivna åtgärderna.
$ 1 Samtliga delägare i Vänerhamn AB är överens orn att det konsortialavtal som reglerar
frågor om hamnverksamheten i Vänern och som är uppsagt till den 30 juni 2004 inte skall
ersättas av något nytt sådant avtal. Delägarna bekräftar genom undertecknandet av denna
överenskommelse att konsortialavtalet upphört att gålla den dag denna överenskommelse blir
gällande, se $ 14..

i Vänerhamn AB är överens om att ägarbilden i bolaget kommer att
genom
att
rederiema
OF Ahlmarks & Co Eftr. AB och Erik Thun AB överlåter
fiirändras
aktierna till ett värde av I kr per aktie till kommunerna. Förändringarna skall vara genomftirda
till den 31 december 2002.
$ 2 Samtliga delägare

$ 3 Vänerhamn AB skall senast den I mars 2003 presentera en strukturplan fiir bolaget i syfte
att rationalisera verksamheten. Budgeten for år 2003 - 1 juli 2005 for Vänerhamn AB skall
planeras utifrån en kostnadssänkning med minst 20 Yo av kostnadema. Kostnadssänkningarna
skall återspeglas i sänkningar av hamnavgiftema, utveckling av verksamheten genom
kompetenshöjning, effektiviseringar etc. Vänerhamn AB skall, med stöd av ytterligare tillftird
kompetens, forstärka marknadsforing och kundkontakter.

$ 4 För att stärka övriga pafters insatser är forhandlingsmannen beredd att verka for att staten
tillskjuter ett engångsbelopp for stöd till omstrukturering av verksamheten.
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$ 5 Göteborgs Hamn åtar sig att verka ftir passageavgiftemas avskaffande för in och utgående
sjöfart till Vänern.
$ 6 Det ankommer på Sjöfartsverket att realisera det substantiella innehållet av det som
Göteborgs Hamn genom denna överenskommelse åtar sig.
$ 7 Sjöfartsverket och Vänerns Seglationsstyrelse är överens om att Seglationsstyrelsens

verksamhet under våren 2003 skall överfiiras

till

Sjöfartsverket.

$ I Sjöfartsverket skall efter övertagandet av Seglationsstyrelsens verksamhet sänka
kostnaderna fiir verksamheten inom Vänems sjötrafikområde med 2-3 mkr. Besparingen skall
komma Vänersjöfarten till del på sådant sätt att sjöfartens konkurenskraft ståirks med
motsvarande belopp.
$ 9 Utifrån en oftirändrad säkerhetsbedömning skall en prowerksarnhet med vidgat
lotsdispensforfarande tillämpas fiir sjötrafiken på Göta älv, Trollhätte kanal och Vänern från
den I januari 2003. Provverksamheten skall utvärderas efter tre år.

$ 10 Parterna är överens om att nuvarande Vänelrådet från den 1 januari 2003 ombildas till ett
Näringslivsråd for Vänerregionen. I rådet ska ingå foreträdare ör näringslivet, kommunema,
regionema, länsstyrelserna och de fackliga organisationerna. Målsättningen bör vara att den
del av Vänerrådets medel som ej har fijrbrukats till dagens datum, skall kunna användas till
Näringslivsrådets verksamhet. Till rådet ska knytas transportlogistisk kompetens fiir att utöka
kombitrafi kens möj ligheter.
$ | 1. För utvecklingsarbetet tillskjuter Västra Götalandsregionen och Region Värmland 20030l-01 som ett engångsbelopp tillsammans 9 mkr.
Region Värmland och Region Västra Götaland kommer att i sin respektive transport- och
kommunikationspolitiska planering,väga in sjöfarlens behov av insatser och inforliva
sjöfartens utvecklingsbehov med övriga tranportslags, så att de bildar ett system for
regionemas näringsliv och dess behov av flexibla, konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara
transporler.

$ 12 Staten tillsätter under våren 2003 en parlamentarisk utredning om prissättningen på
utnyftjande av infrastrukturen i syfte att uppnå konkunensneutralitet mellan transportslagen
$ 13 Sjöfartsverket skall folja genomforandet av överenskommelsen och senast den I
september 2003 lämna en rapport till regeringen och parterna i denna överenskommelse om
resultatet. Staten, genom Sjöfartsverket, garanterar Trollhätte kanals fortbestånd och standard
genom långsiktigt underhåll och investeringar.
$ 14 En överenskommelse utifrån dessa grunder träffas under förutsättning attvarje partfattar
de formella beslut eller inhämtar erforderliga bemyndiganden som krävs ftir
överenskommelsens ftlllölj ande.
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Karlstad den 30 september 2002

Karlstad kommun

Kristinehamns kommun

Mariestads kommun

Åmåls kommun

Lidköpings kommun

Vänersborgs kommun

Gullspångs kommun

Göteborgs Hamn

Västra Götalandsregionen

Region Våirmland

Vänerhamn AB

O.F Ahlmarks & Co Eftr AB

Erik Thun AB

Billerud AB

AB

AB Mariestads Skeppsmäkleri och speditior"rskontor Svenska lantmännen Ek for

Vänerns Seglationsstyrelse

Sjöfartsverket

Statlig ftirhandlingsman
Jörgen Andersson
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Redovisning av ekonomiska och sociala effekterna av projekt
Jobbredo
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsenheten redovisar löpande vid varje ordinarie sammanträde med
kommunstyrelsen de ekonomiska och sociala effekterna av projekt "Jobbredo".
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Dnr KS 20201273

Prognos U2O2O
Sammanfattning av ärendet
Första prognosen för 2020 är under sammanställande.

Beslutsunderlag

.
r

Prognos L12020. (Skr?kas ut så snaft den är kla)
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse. (Skickas ut så snart den är klar)
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Samordn i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud, å rsredovisn i ng för 20 19
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmä ktige besluta r att Melleruds komm un

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019.

2.

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2019.
Förbu ndets revisorer ha r gra nskat

å

rsredovisn i ngen och tillstyrker

a

nsvarsfri het.

Beslutsunderlag

. Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019.
. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud besl ut 2020-03-20, 5 33.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 146.
BITAGA

77

SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

sida

Sammanträdesdatum
Kom mu

2020-05-0s

nstyrelsens a rbetsutskott

S

146

B

Dnr KS 20201225

Samord

n

i

ngsförbu ndet

Vä

nersborg/ Mel lerud, å rsredovisn i ng för 20 19

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år

2.

2019.

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning, verksamhetsberättelse

och revisionsberättelse för 2019,
Förbu ndets revisorer har g ranskat

å

rsredovisni ngen och til Istyrker

a

nsvarsfri het,

Beslutsunderlag

.
.
.

Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019.
Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud besl ut 2020-03-20, 5 33.
Komm u nstyrelseförvaltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019,

2.

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utd ragsbestyrka nde
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u n styrelsefö rva ltn

KOMMUN

Datum
2020-o4-2L

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS 20201225

1 (1)

Kommunfullmäktige

Sa

mord

Förslag

n

ingsförbu ndet Vä nersborg / Mel lerud, å rsredovisning 20 19

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun

1. godkänner Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud årsredovisning för år 2019

2.

beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har överlämnat årsredovisning,
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 2019.
Förbu ndets revisorer ha r

g ra

nskat å rsredovisn ingen och til lstyrker ansvarsfri het.

Beslutsunderlag

.
.

Samordningsförbundets i Vänersborg/Mellerud årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2019.
Sanrordningsförbundet Vånersborg/Mellerud beslut 2020-03-20, g 33.

Annika Wennerblom

T,f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post

79

kommunen@mellerud.se

Page

Frå n

:

Li nd

a Sätersta m

< Li

I of

1

nda.Sate rsta m @va nersbo rg.se>

Skickat: den 3l- mars 2020 15:30
Till: Benny Augustsson <benny.augustsson@vanersborg.se>; Gunnar Lidell <gunnar.lidell@vanersborg.se>;
Eva Pärsson <eva.parsson@mellerud.se>; Morgan E. Andersson <morgan.e.andersson@mellerud.se>; Eva
Johansson <eva.johansson@vanersborg.se>; lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>;
Kom m

u

nstyrelsefö rva ltn ingen,

Vä

nersborgs kom

mun

<kom m u n @va ne rsborg.se>

Kopia: daniel.jensen.mellerud@hotmail.com; Dan Nyberg <dan.nyberg@vanersborg.se>
Ämne: Årsbokslut 20L9
Hej!

Bifogat finns det underskrivna årsbokslutet för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud inkl.

revisionsberättelse för 2O19 samt det beslutande protokollet.
Tacksam för en bekräftelse på att årsbokslutet mottagits.

Med vänlig hälsning
Linda Säterstam

Förbundschef
Sa

mord

n in

gsfö rbu ndet Vä nersborg/Me I le rud

Besöksad ress: Su ndsgata n'J,6, 462 33 Vä nersborg

Postadress: c/o Vänersborgs kommun,462 85 Vänersborg
Telefon:0703-650 750
Hemsida: http://samverkanvg.se/samordningsforbund-i-vaster/vanersborgmellerud/

E

Facebook: https://www.facebook.com/sa mord ningsforbu ndet/
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SAMORDNINGSFöRBUNDET
VÄNERSBORG/MELLERUD

SAM

M

ANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

sida

2020-03-20

4

Dnr 2020.001.013
5 33
Ärsbokslut 2019
fOöundschef for Samordningsförbundet Vånersborg/Mellerud och ekonom på
Fkonomiservice, Regionservice på Våstra Götalandsregionen har sanrmanstölll
årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Vånersborg/Mellerud,

I.

Årsredovisningen är uppråttad enligt lagen om kommunal bokforlng och rectovisning
(2018:597). Årsbokslutet var bifogat kallelsen tillsammans med revisörsrnas
granskn i ngsrapport.

Beslut
Styrelsen beslutar att anta årsbokslutet och sända det till parterna,

534

Presldiet informerar
mordningse har haft kon takt med SOBONA angående
förbund
ivare. Förbundschef
har haft tät kontakt
å på dagordningen
utifrån ansökan till
utifrån
o
mmanslagning av förbundet. Parterna pa
Presidiet har undersökt int
.o
tva isa
sförbundet Vånersbo rglMellerud
både styrelsenivå och m
samma nslagning
har visat intresse

Bes

sen ger presidiet

i

uppdrag

att jobba vidare med

sammanslagning av

samord ningsförbu ndet

5 35
ngen av COVID-19
informerar om att riktlinJer tagits fram för
,000) i förbundsfinansierade in
Riktlinjerna utgår ifrån
lemsparts riktlinjer for arbete
folkhålsomyndi g
s rekommendationer. Va
rm0
ning gåller för samverkanspersonal
med deltagare samt

Förbun

(D.nr

2

från den parten.

om risker för

Förbu

insatser:

-

personal för grunduppdrag med
msa
kan kalla
myndig hetsutövni
kan ge ko nse
att insatsen inte kan utföras
kar i förhållande till budget.
att kostnaden för personal
som planerat
Insa
inte genomföras enligt uppdrags
vning, t.ex. utförs inte
grup
viteter. Detta innebär att deltagaren får ett
t stöd ån vad som
vid start.
Parterna

Beslut
Styrelsen noterar i nformationen

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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förbundsfinansieracie
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RevrslilttshHrålinlsn
för Soni6rcinir!gsforbilndet Vitnorsbörg?l','l6llerud. arg rir ?229G*-204E

Rappart om årsredovisningen
Utlålåniien
Vi har utfdrl en revi$ion av årsredo';rsninger: för samördn!ilgsfrirfJuni,ei Viirierst)+rgiMellerrld {dl ilt 201!J

iagen om horrirnurral bekforing och redovisning f:Orval:ilingsberatleiserl ör fören,ig fi)ed årsfcdc,llspingens ovriga delar
V; ti!lstyrker därfor alr resultaiiåkningefi orh latarlsråkningen för förbL;ndei fäsi6tål1s

l'lrunei {or ultalanclert
år obsrs€nde i fiirhåljand* tili förblr*'Je! et:liel gr:d revisors-qed i Sverig;e öcf' har: övrigt fallgjort vå- yiktrseirskia åriivår eniigi d*ssa irav
ifilJår11tåt er ti;åfåtklige o.l! åidarnålseniiga :cra .jrun(l tör våre iritåiåndefl

Vi anser ålt de revi3icnsbevis vi hrr

$tyr*lserrs ånsvar
D€i åi clyrcl3an sörr har itnsr,äre! lör åli irsrcdsvls*in?en ilpFrsiliis
scf! at{ der ger ån råilviland* bild eftligl l}gi:n oftr kr,.n.-$unal i:oi'if0"
ring ceh re,JcviEning. Styrelsen äGsv3rai öven :ör deil !!ll*inJ lto*t.*ii
sg*l den beddrner är i}-d\,år'idig föi'äit ijpilråtta e* årsrodovrsnins
ssm inte iiinehåller några '"-åse{itliga fe:åkligheter. vare sr? dessa bercr ca ae*enili$heter elll-'r nlrssiag.

Rgvis0rng

V:i uöpralllanC€t av årår*llovigrJt.lg*ii årsvår'år 5lyrslåeri ll:r t-)edö:'ttlrnqsfi äv fcrFruaclels lorriråq;r $li f$*soti$ ,rerå($ar!hei*n. Seil uopiys*i. iiår sr] år !illål11*li!t. rrri fotltålli:nden $eiti kän oåvi}fkå f*lritågan
ait fcrtstllå -Je .kså;Y:hel*r: c'Jh ä11 dr]vårrJa !*latå;idst snr lc.tsält
driii. A:riagencei .lii: {cdssil dtft l{i:å'1lpäs c<iCt inG cm silreiseil avsef 3ll likvldeia fcrbu;:del, upFh{rrii rlr€ei veri{s:ir'!rftelen *il.}r l.}t* hsr
*åg$i !e n;!si;skl ällrrrr;liv ti!! ilii !;ora n;ieoi ilv detla

11nE,vår

Våra rn*l å, elt *ppnå en.;rrrtig {rad €v såkcrhet qri huiuvriia trsre'
dovisningen s*m heihet inl€ :i1nehåiler nåSrå våsenliigå feiäkliShster
vare s:g dessa beror på eeg€ilti;gileier *lier fl!3siag. r*1.. ait lånrilå
en revisionsbeiåilelse ssnr inr6håiier våra ultalande:i. fltr:iiig såkerhei år eii h+* giid av si:kerlt*i. irlån älrl!ån Earanlr I'rr åit e ir re!i-s.
:cr: selrl illfsrs efliiåi *cd ri,:visicnsseci r Sverige åiili.j lic$rcler irtt
iipFl*cl;å efi vååejillig fålåkiithet +r;r e;r sådan {i*ns Feiähiigh8ter
Län ulpstä på lrund ay recenliiiilret€r elier lriis$tac och anses vara
yåse*lli$å arn de enst(iit eiief l;li$åfir-nsfis tlmlige;r kå& tönaillas täverxa d* eisnc'-riska besl'Jl saril ar:våniiare ;aitar med gri;nd ! årsre-

-*

-

ri::r *cklå er] slillsil!. fi:ed qriind r tre i*håilr?aciij revrsilns.
beviseil, trri ttut\irtt4a dtt iinns nlgo;r våseiltlig ös3h'irhutsfaiit6r srrn av$gr säCaftä liiin.j€isei ci:er forh*l!ånden so:]r kån
lede ltli bsly$an{,e ix;vsl +ff f(,.hiinici$ l+r*r;gn ati f*flsåiiå
r,*fks€;rlh*lefi Oril .fi drar sirisai3en ait dr"i f,nfis eii vå3i1r:i!,fi
rlFir!..*r!1.,!s!iikl!,. .}i;15!{,5 vi : rcvJsoisber;,tilålseir fiJttn uiJFfti;r.kg{}rni:els!r ;:a iipply:-:n:i;qarilå : åi3ter-l+visrt;r!!tr': nrn rJ*il vii^
$f nli:qa +s;!krrhelsii:l:lErrl ::iiDl. lit: $åiJun;l uirni:i$lir'rgJr ilr
ciii'rackii!å, nlcd:tjr-"iå irrl!'aadcl rF.1 rrsisiSi-avisftr!ii.!e!: Våi.r
Shlgalsgt i:ageras på arr r€j.'tsroasbry,s !cn'l i:ihan.-las fsar';r kij

,3v ei1 ievisicn gnligi got! if:'.1rs:trnssed anvitilder vr irrnl'c1s.
ior':*jil turj*ne ocir häi €i-1 l:rålessicn€ilt gkecirsk :rrstitlilirrg und*r
heia r*,;lst*n*n lJ*sclrioitr

$eryt de!

irenllli$rår och t:ed+m*r va riske.na för''Jäientliga ieiatiigne:er r
årsieJovisni*geri. '.'are tig dessa ber*r på eegenllrg.leier eii*r
|rr;ssiag. uii+rr,rar s4h uilö!' cransl ninEsåtgå!'dei biand arilai ul!iråil Cessa riåk*r scir inhällltar revisronsbevis soli Af l!ilråcki:E.r
eth ändalråiseniiga l+r ålt ,-!igorn *n gri:*d far vara irlirianeien
Risi;:: f*r sll !ni€ upoliicF;a e n !å5e,lii;!i telaktighet !iil f{,I;d av
cefenti;lheler år hölrc all lci en "-å$öril;? fe :altittret sonr !L:.ot $å n:isclag. eftercon: o*gentlgheler kan in!:efaiia agerande
1 ms$ko!i. i$,fal$knin!. avsil,.tiiga uielåir1nånde*. felaktrg infenr:aii*n eil*r åsl{icsåtlande åe lntern k+ntr*li

*

sk:.lffar vi c*s er: firrålÄsise
ko.r1rcli sorfi h8r lretyde;se

a! {jen del åv i+rl.lrindtts rtlterna

tfr vår rcqisiori for åit rrifcrlrra
g.anskn;ngråigård*r sorl ilr lår.-1piSa nted l:,rnsyn tlil {'r}}s!andrgh*iena, men irlle iör åtl ultå!å ess sri: *ffåFiliviieleri ! der: riterfis konlroli€r:

,Jrar ri iill slul:;å*lå o*1 iåriiiri'iJti*isn , 3lt Stvlci-{etr å'lvi!,\der å}nlä!ändet .r'!i fo.isn!t tjr;ft v;d upB.attål]Ce: äi, årsf*do\4s*rnqen

V;

i*vigfiinge!r

*

utvärrlerrr vr lä;ripiighelen r d* r+dr:visriliigsoilneipii soil äilvånds cch rimli?helefi i Siyrr.'lsefi* unf Skatininqaf I fE-{Ovisn;irccrl ocl t,ilitorirrtr.r :t;)pi'trrrinclar

dairifie! for rev;sii:n:b.:raitei$efi fl*ck hän iramtidå 11ånd*lsci
qfrå :t;l rtt {öfb.lod !nlc l$figie !.ån li}.is*tla

eiir,ir ierlråilarden

verksa:-::heiel

-*'

,.rlvirrilaiirr vr iiea: Lrrei?il;::rnd* l)r*5arlliilient:p s.!;ilktrireil tx'.il
annfhåi:Ei i iltred+v:si-:lr':ge:r. r-iirrrlJl.lnrj upr}iysn;.igårJ'ta oin on.
åtsrerJovlsnin{Jet'! åi8r{er {le r}no'*t!'3$ät'Jc irtr}såhiiolerira cch
handelserfis ,.rä *li säti s*rn ger e$ råiiv::sil{tc ljr!{i

V! n-:åsle

:n{ö,';"::e cå slyraig4Jri

*m bl*nd äilt-råi revis:onctlg piairciilde

cfit*tinrfil! c€!: i.}rli."ln;,3:l sårri lidrunt;lrr: f{r ije* \tl l}rå:i€ o[liså :nI!fircf fi cftr l}e?y,Jt:teluli.:! :,Skilf iid:::*i r,nd*r rsv:g;ofi en. iJ€riblånd cl g
evciii!f lin t:ålyiJåndr br:5irl r {j{:r1 r,1icr!!å kofiifqllf{! liiill vi rdet:irli*r;:ll

,c.
Revis;onsberåtlelse Sarnordnir':gsförbur';dei Väne!$boi!/ljeiieiuij. org nr 222000-2048, 20'19
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författnlrrgar samt förbundsordning
Uttalande
Ulövet våt {evtsion av årsredsvisningen har vi iiven utfört en revisiolr av siyrelsens forualtni|rg föI Sanrördnillgsförbrundet VånersborglMellerud
f{rr år 2019
Vi !illstyd(er alt slyrelgens ledämöter be,,,iljas ansvarslrihel fo!- rekenskäp$året
Vi bedömer åveil sa*'irnanlaget alt $tyrel$en i VänersborgiMellerud s*nrordninCs{örbilnd hå. bedrivjt verkssmhelen pä ett ändalnålsenligt och
kån ekono|aisk synpunkl tillfiedsstållande gätt ach atl den inlernå kontrollen har våti! t;lkåcklig samt att regultat€t enligt årsredovisningen år
fdrenilgt med de finansielia mål och verhsamhetsmål som år upFstållda.

Grund för ulialande
Vi har utfört revisionen enligi god rsvisionsåed i $verigu. Vår'l an$var enligr denna beskrivs nårr.råre a avsnrtl€t flevjscrns flnsvar Vi åt obsroenele i förhållande till lörbundet eniigt gaet revisorssed i $verige ocir har i ovrigt firilgicr1 vårt yrkesetiska aosvar e nligt dessa krav.
Vi ansea att de revisiorlsbevis vi har inhämtat är till.åckliga och andamålsenliga som grund iör vårl uttalåilde.

Styrelsens ansvar
Oel år styreisen sorr-l hftt ilfisvårat för förvallningen.

fievisorns afl$var
Vårt mål belrållåncie revision€n av föwailningen, och dårrned vårt uttalånde om ånsvarsfrihet. år atl inhånrta revision$bev;$ tör alt med en
rimlig grad av såkerhel kunnå bedömå oni någon styrelselådanot i
något väsentligt avseende föielågit någon åtgärcl €llcr glort sig skyldig lill någorr föisr.rmftreise son kan föranleda er5åttr'l;ng$sky,dighel
mol lörbundci.
Ri*rlig säkerhet är en h6q grad av säkerhet, mån ingen garan{i för att
en revision sam ut{örs enligt god revisicnsseci i $vsrige alltid ks.nmel
att upptdcka åtgårcier eller försummelsei s$m kan förånledå ersålt
ilingsskyldig hel rnot iorhuildet

Som en de! av en revision erligt god revisiönlsed i Sverige anvånder
tri professionellt omdöme och har en profe*sionellt skeplisk inståll-

ning under hela .evisionen. Granskningen av förvåltningen grundar
sig frårnsl på rcvisioncn €v råkenskaperna. Vilha {rllkonrmattde
qrårtskrinqsåtgårdur sonr ilttöas båssras på våt ptolossioncliå bedbrnning rned utgångspunki i risk och vasenlliglle!. n8t inrlebät ltl vi
fokuserar gransknirtgen ca såclana ålgåider, snrråden och f$thållånden som år väsenttiga fsr verksamhelen och där avsleg och övedtåCelser st(ulie hä sårskild beiydeiåe {ör för'bundeld siluåtion. Vi går
igefl om oc4 prövar faltade'Deshrl, ireslulsuncierlag. vidtågnä ålgärder
och andra törhållanden som är r€leuaflta för vårt ultaianele olt gnsvirrsfriltct

Skövde den ?5 mars 2020
KPMG AB

Auktorisårad r'bvisor'

Revisiorisberåltelse Samordning$förbundet VånerströfglMelletud. org. nr 232000-2048, 2019
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MELLERUDS KOMMUN
Ko m m u

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-06

nstyrelsefci rva ltn i nge n

ÄRrruor

rz

Dnr KS 2o2ol2gl

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2O1r9 samt
granskningsrappoft och revisionsberättelse
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.
Den ekonomiska redovisningen for 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr.
Projektverksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade

projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen
som visade ett positivt resultat på 6Zt tkr,
Revisorerna til lstyrker att förbu ndsd irektionen beviljas ansva rsfrihet,

Beslutsunderlag

.
.
r
r

Årsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för 2019.
Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, 5 19.
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, g I47.

BILAGA

84

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

g

a

Sammanträdesdatum
2020-05-05

rbetsutskott

147

sida
9

Dnr KS 20201291

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 samt
granskningsrappoft och revisionsberättelse
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals
kommunalförbund samt de enskilda föftroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som utförligt
beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall'
Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr,
Projektverksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade
projek. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen som

visade ett positivt resultat på 0Zt
Revisorerna

ti

I

ttr,

lstyrker att förbu ndsd irektionen beviljas

a

nsva rsfri

het'

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse
e Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02,9 L9.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

för 2019.

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar
förbundsdirektionen för Fyrbodals kommunalförbund samt de enskilda föftroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2019 års verkamhet.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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MELLERUDS

Kom m

KOMMUN

Datum
2020-04-23

u

nstyrelsefcirva ltn i ngen
Diarienummer

Sida

KS2020129r

1 (1)

Kommunfullmäktige

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2OL9 samt
gra nskn ingsrappoft och revisionsberättelse
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Melleruds kommun beviljar förbundsdirektionen för Fyrbodals
kommunalförbund samt de enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2019 års
verksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har överlämnat en årsredovisning för 2019 som
utförligt beskriver det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall.
Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på cirka 371 tkr.
Projektverksamheten visar ett överskott på cirka 731 tkr som är hänförligt till ett antal avslutade

projekt. Den övriga löpande verksamheten visar ett underskott om cirka 636 tkr. Det totala
resultatet beräknas uppgå till cirka 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen
som visade ett positivt resultat på 621 tkr.
Revisorerna tillstyrker att förbu ndsdirektionen bevi ljas ansva rsfrihet.

Beslutsunderlag

. Ärsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2020-04-02, 5 19.

för 2019

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Fyrbodals kommunalförbund
Kommunens revisorer

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post

86

kommunen@mellerud.se

lnqrid Ensqvist
Från:

Skickat:

Tiil:

Kopia:
Ämne:

Carina Ericson <carina.ericson@fyrbodal.se>
den 23 april2020 12:13
Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs kommun; Strömstads
kommu n; Tanu ms kom mun; Trol lhättans stad; Uddevalla kommu n; Vänersborgs
kommun; Amåls Kommun
Carina Ericson
Ärsredovisning 201 9 Fyrbodals kommunalförbund samt granskningsrapport och
revisionsberättelse

Bifogade filer:

Protokollsutdrag årsredovisni ng 201 9 5 1 9 200402.pdf; 1 026 Arsredovisning
2019.pdf;1029 Granskningsrapport årsredovisning2019 och revisionsberättelse.pdf

Hej!

översänder Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för 2019 samt revisorernas granskningsrapport och
revisionsberättelse för information till medlemskommunerna.

Med vänlig hälsning

Garina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbu nd
Telefon/mobil: 0522-44 08 4'l
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla

Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
wury.fu-rlsdel9-e
Facebook

Twifter
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Paragrafer: 18-33
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51s
Årsredovisning och bokslut 2019
Den ekonomiska redovisningen för 2019 visar ett överskott i basverksamheten på
ca37Ltkr. Projektverksamheten visar ett överskott på ca 731tkr som är hänförligt

till ett antal

avslutade projekt. Den övriga, löpande verksamheten visar ett underskott om ca 535 tkr. Det totala
resultatet beräknas därmed uppgå till ca 466 tkr vilket är en försämring med 251 tkr mot prognosen
som visade 521 tkr.

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Årets årsredovisning kommer på grund av det gällande läget inte att signeras av samtliga ledamöter

Direktionen beslutar
Att godkänna årsredovisning och bokslut för 2019 års verksamhet samt att ett undantag gällande
undertecknande görs med anledning av den pågående coronakrisen.

Justerare

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar for tillväxl
Musåigåtän2rBox305.45118UddevållåIUi(l0522-440820.känsli@fyrbödal.serwww,fyrbodal,se
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svar på remiss

Dnr KS 20201133

- Promemorian Ny associationsrätt

för sparbanker

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att lämna remissyttrande
angående promemoria n Ny associationsrätt för sparba nker.

Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har den 3 mars 2020 översänt en remiss där Melleruds kommun är en av
remissinstanserna.

I promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som
gäller för ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskildå
associationsformen och av bankrörelsen.
En sparbank är en särskild associationsform. Den är i grunden närmast en stiftelse men har
samma organisation som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, Till skillnad från sådana
företag, som har ägare eller medlemmar, utövas den bestämmande makten i en sparbank av
s.k. huvudmän, som representerar insättarna i banken. För sparbanker gäller dessutom
särskilda regler om hur bankens egendom får användas.

Den associationsrättsliga regleringen för sparbanker finns i dag i 1987 års sparbankslag. I
promemorian föreslås att den lagen ska upphävas och att sparbanker i stället ska tillämpa lagen
om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras av associationsformen (bl.a.
bestämmelser om huvudmän och användning av egendom) och av bankrörelsen. Förslaget
syftar till att sparbanker ska omfattas av en modern och ändamålsenlig reglering.

I

promemorian foreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som
gäller för ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda
associationsformen och av bankrörelsen. Vidare föreslås också att vissa föråldrade författningar
om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt ska upphöra att gälla.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den
3 juni 2020,

l

januari 2021. Sista dag att svara på remissen är den

Beslutsunderlag

r Missiv
. Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker
o Komm nstyrelseförvaltn ngens tjä nsteskrivelse
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 158.
u
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Svar på remiss

- Promemorian Ny associationsräft

för sparbanker

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att lämna remissyttrande

angående

promemo ria n Ny a ssocia tio ns rä tt för spa rba n ke r.

Sammanfattning av ärendet
Finansdepaftementet har den 3 mars 2020 översänt en remiss där Melleruds kommun är en av
remissinstanserna.

I

promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som gäller för
ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda associationsformen och av
bankrörelsen.
En sparbank är en särskild associationsform. Den är i grunden närmast en stiftelse men har samma
organisation som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Till skillnad från sådana företag, som
har ägare eller medlemmar, utövas den bestämmande makten i en sparbank av s.k. huvudmän, som
representerar insättarna i banken. För sparbanker gäller dessutom särskilda regler om hur bankens
egendom får användas.

Den associationsrättsliga regleringen för sparbanker finns i dag i 1987 års sparbankslag. I
promemorian föreslås att den lagen ska upphävas och att sparbanker i stället ska tillämpa lagen om
ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras av associationsformen (bl.a. bestämmelser
om huvudmän och användning av egendom) och av bankrörelsen. Förslaget syftar till att sparbanker
ska omfattas av en modern och ändamålsenlig reglering,

I

promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som gäller för
ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda associationsformen och av
bankrörelsen. Vidare föreslås också att vissa föråldrade författningar om tillverkning av minnes- och
jubileumsmynt ska upphöra att gälla.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den

l

januari 2021. Sista dag att svara på remissen är den

3

juni 2020.

Beslutsunderlag

r Missiv
o Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från
att lämna remissyttrande angående promemorian Ny associationsrätt för sparbanker.

Beslutsgång
Ordföranden frtgar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på remissen - Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avstår från att lämna remissyttrande
angående promemoria n Ny associationsrätt ftir spa rba nker.

Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har den 3 mars 2020 översänt en remiss där Melleruds kommun är en av
remissinstanserna.

I promemorian

föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som
gäller för ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda
associationsformen och av bankrörelsen.
En sparbank är en särskild associationsform. Den är i grunden närmast en stiftelse men har
samma organisation som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Till skillnad från sådana
företag, som har ägare eller medlemmar, utövas den bestämmande makten i en sparbank av
s.k, huvudmän, som representerar insättarna i banken. För sparbanker gäller dessutom
särskilda regler om hur bankens egendom får användas.

i 1987 års sparbankslag. I
promemorian föreslås att den lagen ska upphävas och att sparbanker i stället ska tillämpa lagen
om ekonomiska föreningar med de undantag som motiveras av associationsformen (bl.a,
bestämmelser om huvudmän och användning av egendom) och av bankrörelsen. Förslaget
syftar till att sparbanker ska omfattas av en modern och ändamålsenlig reglering,
Den associationsrättsliga regleringen för sparbanker finns i dag

I promemorian föreslås att sparbanker ska tillämpa samma associationsrättsliga regler som
gäller för ekonomiska föreningar, med de undantag som motiveras av den särskilda
associationsformen och av bankrörelsen. Vidare föreslås också att vissa föråldrade författningar
om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt ska upphöra att gälla.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Sista dag att svara på remissen är den
3

juni 2020,

Beslutsunderlag

o
.

Missiv
ngen

Rem

T,f. kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

n

gen
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kommunen@mellerud.se

,6 ReSeringskansliet

Remiss

@

2020-03-03
Fi2020t00910/B

Flnansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen,

Bankenheten

KarlFredriksson
karl.fredriksson@regeringskansiet. se
08,405 87 75

Promemorian Ny associationsrätt för sparbanker

Remissinstanser
Ålvesta hommun

Åtboga hommun

Åwiha kommun
Årresta kommun

Bolagsvetket

Bromölla hornmun
Falhenbergs kommun

Falu lcommun
Finansbolagens Förening

Finansinspektionen

Irön'altningsrätten i Härnösand
Irön, altningsrätten i Scockholm

Gotlands kommun

Götebotgs tingsrätt
Hudiksvalls kommun

Hultsfreds kommun
Flässleholrns hommun

I(arlshamns kommun

I(auineholms kommun

Postadress: 1 03 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi .registrator@regeringskansliot.se

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se
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I(ungl. Mynd<abinettet

-

Sveriges ekonomiska museum (avsnirt 6)

Laholms komrnun
Lekebetgs komrnun
Leksands kornmun
lVlelleruds kommun

Mönsterås konrrnun

Norrtälje kommun
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Näringslivets Regelnämnd
Onrsts kommun
Piteå kommun
Regelrådet

Region Dalarna
Region lQlmar län
Region Non-botten
Region Skåne
Region Sörmland
Riksgäldskootoret
Sala hommun

Smedjebackens kornmun
Spatbanken Syd
Sparbankernas fuks för'bund
Svenska Bankföreningen
Svenska Numismariska Föreningen (avsnitt 6)
Sveriges i(ommuner och Regioner
Sveriges rihsbank
Sölvesborgs kommun

Tidaholms hommun
Tranemo hornmun
2 (3')

93

Ulncehamns l<ommun
\iadsrcna lcommun

\'äsua Götalandsregir:nen
Ystads lcomrnrin
Örnriköld sl'iks hornrnun
Remissvaren ska ha karnrnit in till F-inansdepartementet

senast den 3 juni 2020. Svaren bör lämnas i bearbeuringsbar fornr
(t.ex. Wordformat) per e*post iill f,r.r:emissl,ar@regeringskansliet.se och
fi. frna. b@regeringskansliet. se. r\nge diarienummer Fi20201009 1 0l B och
remissins ransen-c rlafiin i ämnesraden på e-postrneddelandet.
Remissvarcn kermmer att publiceras på regeringens rvclrbplats

I

remisser: ligtier att regeringen vill ha slmpr-urkler på förslagen eller

matedalet i promemotian. Om remissen är bergränsad till en r.iss del av
promemoriänr äflgr:s detta inonr parenles efter rernissirrsratrsens namn i
temi*slistan. Iln sådan begränstring hindrar gyvcn'is inte att remissinstansen
lämnar synpunkter ochså på övriga delar.

Myndigheter under regeringen är slcvldiga att

s\rara på remissen. En myn-

dighet nvgör dock på egct änsvår r:m den har några synpunktet att reclavisa i
ert svar, f)rn myncligheten inte har några synpunkt.er, räcker det att s1räret ger
beslcccl om detra,

Fcjr andra remigsinstanser irrnebät rendsserr en inbjrrdan att länrna synpunlirer.
Promemorian ltan dessutom iaddas ned från Regeringskansliets rvebbpiats
rr,"r,vrv.

regeringe n, s e,

Ii.åd r:m hut rcmissl'ttranden utforrnas finns i Statsr:ådsbeledningens prome-

moria Svara på rerniss - hur och vatiör (SB Pn{ 2003:2, revidemd 2009-05-02)
Den kan laelclas ner ftån Regeririgskansliets ivebbplats rvrvn.tegeringen.se.
,

{:-

'

-:2

,/'

, 4l l/

,i( 12'.'i
I-,otra [iardvik Cederbdeina\
I 1L

Rättschef
3 (3)
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Svar på remiss - Promemorian En utvecklad organisation för lokal
statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över promemorian
En utvecklad organisation ftir lokalstatlig seruice - delredovisning avseende lämpliga platser
enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått en inbjudan att yttra sig över PM:en "En utvecklad organisation för
lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser", redovisad i mars 2020.
Kommunen är en av sex remissinstanser i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen, Partille,
Mölndal, Herrljunga och Falköping.
Lokal statlig närvaro i hela landet är viktig för att hålla ihop samhället och för att upprätthålla
legitimitet och förtroende för de statliga myndigheterna, vilket tidigare har redovisats i flera
servicekontorsutredningar. Denna PM är en första delredovisning av uppdraget att

1 föreslå lämpliga

2
3

platser där statliga seruicekontor bör etableras och presentera takten och
omfattningen på utbyggnaden samt kostnadsberäkningar för det
analysera möjligheterna att utöka serviceutbudet med fler myndigheter
analysera möjligheterna för seruicesamverkan mellan stat, kommun och region.

Analyserna avseende uppdrag 2 och 3 ovan kommer att redovisas i november 2020.

Beslutsunderlag

.
o

Missiv

Remissen En utuecklad organisation för lokal statlig serube - delredovrsning auseende
regeringen.se tsliaa-dokument ' ,,.^tementsserien-ochlämpliga platser - https:

promemorior

'^

'

^o ?

a usee n de 4a m p h?a -p la

'

"-ufuecklad-oraanisation-forlokal-statlig-serube-delredovisning:

tser'

r Arbetsutskottets beslut 2020-04-07. 5 121.
o Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse.
o Förslag till yttrande.
o Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, g 159.
u

i
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Svar på remiss - Promemorian En uWecklad organisation för lokal statlig
seruice - delredovisning avseende lämpliga platser
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över promemorian
En utvecklad organisation för lokalstatlig seruice - delredovisning avseende lämpliga plafserenligt
föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har fått en inbjudan att yttra sig över PM:en "En uWecklad organisation för lokal
statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser", redovisad i mars 2020. Kommunen är en
av sex remissinstanser i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen, Partille, Mölndal, Herrljunga
och Falköping,
Lokal statlig närvaro i hela landet är viktig för att hålla ihop samhället och för att upprätthålla
legitimitet och föftroende för de statliga myndigheterna, vilket tidigare har redovisats i flera
servicekontorsutredningar. Denna PM är en första delredovisning av uppdraget att

I
2
3

föreslå lämpliga platser där statliga seruicekontor bör etableras och presentera takten och
omfattningen på utbyggnaden samt kostnadsberäkningar för det
analysera möjligheterna att utöka serviceutbudet med fler myndigheter
analysera möjligheterna för seruicesamverkan mellan stat, kommun och region.

Analyserna avseende uppdrag 2 och 3 ovan kommer att redovisas i november 2020,

Beslutsunderlag

o
.

Missiv

Remissen En utuecklad orgarusation ftir lokal statlig seruice

platser -

https:

promemorior

r
r
.

'n^n

-

dehedovisning auseende lämpliga

regeringen.se ^tsllga-dokument/depaftementsserien-och? rutuecklad-organisation-forlokal-statlig-seruice-delredovisning-

a usee n de - la m p Iioa -p la tse

r

Arbetsutskottets beslut 2020-04-07. $ 121,
Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
Förslag till yttrande,

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger
yttrande över promemorian En utuecklad organisation för lokal statlig seruice - delredovisning
a vsee n de lä m p Iiga p latser en gt förel g ga nde fö rs la g'
I i

i

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

Justerandes si

Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Yttrande över promemorian "En uWecklad organisation för lokal
statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun avger yttrande över promemorian
En utuecklad organisation för lokal statlig seruice - delredovisning avseende lämpliga platser
en ligt föreliggande förslag.
Sam

manfattning av ärendet

Melleruds kommun har fått en inbjudan att yttra sig över PM:en "En utvecklad organisation för
lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser", redovisad i mars 2020.
Kommunen är en av sex remissinstanser i Västra Götaland - Västra Götalandsregionen, Paftille,
Mölndal, Herrljunga och Falköping.
Lokal statlig närvaro i hela landet är viktig för att hålla ihop samhället och för att upprätthålla
legitimitet och förtroende för de statliga myndigheterna, vilket tidigare har redovisats i flera
servicekontorsutredningar. Denna PM är en första delredovisning av uppdraget att

1

2
3

föreslå lämpliga platser där statliga servicekontor bör etableras och presentera takten och
omfattningen på utbyggnaden samt kostnadsberäkningar för det
analysera möjligheterna att utöka serviceutbudet med fler myndigheter
analysera möjligheterna för servicesamverkan mellan stat, kommun och region.

Analyserna avseende uppdrag 2 och 3 ovan kommer att redovisas i november 2020.
Nuläge

Statens servicecenter har ansvar för de statliga servicekontoren och tillhandahåller service åt
Försäkringskassan/ Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Fr o m 2020 ges även service
avseende Arbetsförmed i ngens ku ndtorgsverksam het,
I

Målgruppen för servicekontoren är de som har behov av ett fysiskt möte för sina kontakter med
dessa myndigheter, Servicen är särskilt viktig för de som har svårigheter med det svenska
språket, de med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är ekonomiskt utsatta.
Kontorens serviceuppdrag handlar om att ge upplysning, vägledning, räd och hjälp till enskilda
personer t ex allmän information, ge stöd med digitala tjänster, kvalitetssäkra att
beslutsunderlag blir kompletta och ge information i specifika ärenden. Om besökaren har ett
komplicerat ärende eller en fråga av svårare karaktär ska servicehandläggaren hänvisa
besökaren till en handläggare på berörd myndighet.

Idag finns 113 servicekontor fördelade på fOO av landets 290 kommuner. 46 av dessa är
samlokaliserade med Arbetsförmedlingens kontor. Det finns servicekontor i samtliga län men
184 av landets kommuner saknas servicekontor. I det sk januari-avtalet anges att fler
servicekontor ska etableras i hela landet, vilket även angavs i 2019 års vårproposition.
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Förslaq

Landsbygdskommitt6ns och Servicekontorsutredningens förslag att det bör finnas servicekontor
i samtliga FA-regioner tillgodoses av förslaget i denna PM genom att nya servicekontor ska
öppnas i Storuman, Torsby, Vansbro och Äsele. Det har tidigare angetts i regeringsförklaringen
och reg leri ngsbrevet til I Statens servicecenter,
Det finns fyra kategorier av områden som identifieras i behov av servicecenter. Det är gles- och
landsbygd, socialt utsatta områden och storstadsområden samt den nya kategorin mindre och
medelstora kommuner där den statliga närvaron påverkas kraftigt när Arbetsförmedlingen
stänger sitt kontor på orten.
När det gäller den sista kategorin har Statens seruicecenter diskuterat ett tiotal orter för nya
servicekontor utifrån en samlad bedömning av kommunstorlek, annan statlig närvaro, nåbarhet
till befintliga servicecenter. Här prioriteras Ulricehamn.

att det under år 2020 ska öppnas B nya kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Ulricehamn utöver de fyra kontor - Storuman, Torsby, Vansbro och
Äsele - som regeringen redan uppdragit åt Statens servicecenter att öppna.

I föreliggande

PM är förslaget

Vidare görs bedömningen att det kan finnas skäl att inom beslutad kostnadsram överväga en
större satsning på nya servicekontor i gles- och landsbygdsområden än vad som diskuterats i
tidigare utredningar. I gles- och landsbygdsområdena kan även andra former av statlig service
tillgodose behoven. I PM:en beskrivs stora, mellanstora, små och flexikontor. Ett flexikontorskoncept är under utredning i Statens servicecenter. Det kan vara ett kontor som är
samlokaliserat i t ex kommunens lokaler och till vilket handläggare som är stationerade på
andra, närliggande servicekontor reser en eller flera dagar i veckan.
Utredningen avser att återkomma med en analys av behoven i gles- och landsbygdsområden
sin slutrapport.

i

Överväganden
Melleruds kommun har idag ingen närvaro av statliga myndigheter sedan Arbetsförmedlingens
kontor upphörde under 2019. De närmaste servicekontoren finns i Ämål och Vänersborg samt

Trollhättan.

I yttrandet föreslås därför att Mellerud förutsätter att åtminstone ett flexikontor kommer att
inrättas under 2021 och kommunen är beredd att samarbeta med Statens servicecenter för att
få till stånd ett sådant.
Uppdraget att utreda hur de statliga servicekontoren ska utvecklas gavs till landshövdingen
Sven-Erik Österberg i december 2019.
Uppdraget består av två delar, varav denna promemoria är den första delen. Den andra delen
ska redovisas den 16 november 2020 och handlar bland annat om möjligheten att samla
ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens servicecenter samt ytterligare förslag
på ofter där servicekontor kan lokaliseras.

I promemorian redovisar utredningen En utuecklad organisation för lokal statlig serube
förslag på lämpliga orter för de servicekontor som regeringen avsatte medel för i budgeten för
2020. Utredningen föreslår att det i första hand bör inrättas åtta nya servicekontor under år
2020, Det handlar om de fyra som redan beslutats för Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele,
samt ytterligare fyra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn.
Melleruds kommun är utsett till en av remissinstanserna. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepaftementet senast den 25 maj 2020.
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Beslutsunderlag

.
o

Missiv

Remissen En utuecklad organisation för lokal statlig seruice - dehedovisning avseende
lämplrga platser - https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-

promemorior 'n-n z t-ufuecklad-organsation-forlokal-statlig-seruice--delredovrsninga usee n de la mp Iiga - p la tser

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef
Beslutet skickas

till

Regeringska nsliet/Fi na nsdepa rtementet
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Regeringskansliet
Finansdepartementet

Yttrande över PM:en En utvecklad organisation för lokal statlig
seruice - delredovisning avseende lämpliga platser
Melleruds kommun har inbjudits att lämna synpunkter på PM:en "En utvecklad organisation
för lokal statliga service - delredovisning avseende lämpliga platser".

Vi beklagar att PM:en inte innehåller förslag om att inrätta ett mindre seruicekontor i Melleruds
kommun. Kommunen vill dock framhålla att det totalt saknas statlig närvaro i kommunen sedan
Arbetsförmedlingens kontor upphörde 2019.
Idag finns servicekontor iÄmåls kommun och iVänersborgs och Trollhättans kommuner,
Avstånden för invånarna i Mellerud är till Ämål 45 km och till Vänersborg 42 km. Det finns såväl
buss- som tågförbindelser som innebär att Mellerudsborna kan nå dessa orter, men med tanke
på servicecentrens målgrupper kan ändå avstånden upplevas betydande och vara oöverstigliga
hinder.
Melleruds kommun förutsätter däför att det i utredningens fortsatta del och slutrapport
kommer att föreslås att det i Mellerud etableras ett sk. flexikontor. Melleruds kommun är
beredd att samarbeta med Statens seruicecenter vad gäller lokaler och utrustning för att få till
stånd ett sådant.
Melleruds kommun

Morgan E Andersson
Komm unstyrelsens ordförande
Annika Wennerblom
T.f. kommunchef
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Sammanträdesdatum
2020-04-07

rbetsutskott

r21

sida

t7

Dnr KS 20201203

Remissen En uWecklad organisation för lokal statlig service
delredovisning avseende lämpliga platser, uppdrag

-

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet

besl uta r

att

1. ge t.f . kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande över promemorian
utvecklad organisation för lokal statlig serurce

2,

-

En

delredowsning avseende lämpliga platser.

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020,

Sammanfattning av ärendet
Uppdraget att utreda hur de statliga servicekontoren ska utvecklas gavs till landshövdingen
Sven-Erik österberg i december 2019,
Uppdraget består av två delar, varav denna promemoria är den första delen. Den andra delen
ska redovisas den 16 november 2020 och handlar bland annat om möjligheten att samla
ytterligare myndigheters serviceverksamheter hos Statens seruicecenter samt ytterligare förslag
på orter där servicekontor kan lokaliseras.

I promemorian redovisar utredningen En utvecklad organisation för lokalstatlig service
förslag på lämpliga orter för de servicekontor som regeringen avsatte medel för i budgeten för
2020. Utredningen föreslår att det i första hand bör inrättas åtta nya seruicekontor under år
2020, Det handlar om de ffra som redan beslutats för Storuman, Torsby, Vansbro och Äsele,
samt ytterligare ffra i Stockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn.
Melleruds kommun är utsett till en av remissinstanserna. Remissvaren ska ha kommit in till
Finansdepartementet senast den 25 maj2020.

Beslutsunderlag

.
o

Missiv
Remissen En ufuecklad organimtion för lokal statlig seruice - delredovisning auseende
lämpliga platser - https://www.reseringen.se/rat6lpa-dokument/departementsserien-och-

promemonbr

^4^n ?'

"-ufuecklad-organisation-forlokal-statlrg-service--delredovisning-

a vsee nde 4a m p Iioa -p la ts e

Förslag

till beslut

r

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

1. get.f . kommunchefen

i uppdrag att ta fram ett förslag till yttrande över promemorian En
utvecklad organisation för lokal statlig seruice - delredovisning avseende lämpliga platser.

2,

redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen

Utdragsbestyrkande
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lngrid Engqvist
Från:

Lisa Seger <lisa.seger@regeringskansliet.se>

Skickat:
Tilt:

fi.ofa.sfo @ regeri ngskansl iet.se >
den 25 mars 2020 13:15
kl k@a lvesta.se; reg istrator@ arbetsformed i ngen.se;

för Fl OFA

SFÖ

<

I

registrator@arbetsgivarverket.se;arbetsmiljoverket@av.se; kommunen@boden.se;
kom mu n @ borg holm.se; bu rlovs.kom mu n @ bu rlov.se; registrator@csn.se;
reg istrator@esv.se; kommunen@fal kopin g.se; komm un@fi i pstad.se;
huvud kontoret; stadsled ni ngskontoret@stadshuset.goteborg.se;
haningekommun@ haninge.se; info@helasverige.se;
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; huddinge@ huddinge.se;
I

kommu n@ harryda.se; konta kt@ja rfal la.se;

kronofogdemynd ig heten @ kronofogden.se; la ntmateriet@ lm.se;
skane@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se; vasterbotten@lansstyrelsen.se;
vastragotaland@lansstyrelsen.se; kommunstyrelsen@malmo.se; Kommunen;
stad@ mol ndal.se; norrkopin g.kom mu n @ norrkoping.se; ofr@of r.se;

Ämne:
Bifogade filer:

kommun@pajala.se; kundcenter@partille.se; registrator@pensionsmyndigheten.se;
registrator.kansli@polisen.se; region.dalarna@regiondalarna.se; region@skane.se;
reg ionstockhol m@sll.se; regionstyrelsen @vg region.se;
justitieombudsmannen@jo.se; registrator@riksrevisionen.se; kansli@saco.se;
seko@seko.se; registrator@skatteverket.se; kommun@smedjebacken.se;
cha rlotta@smakom.se; registrato r@statenssc.se; reg istrator@statskontoret.se;
kommunstyrelsen@stockholm.se; kommunen@svedala.se; registrator@skr.se;
sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se; tillvaxtverket@tillvaxtverket.se;
torsby.kommun@torsby.se; kommun@ulricehamn.se; uppsala.kommun@uppsala.se;
vellinge.kommun@vellinge.se; kommun@overtornea.se
Remiss från Fi-dep: En utvecklad organisation för lokal statlig service delredovisning avseende lämpliga platser. Svar senast 25 maj 2020
Remissinstanser En utvecklad organisation för lokal statlig service delredovisning
avseende lämpliga platser.pdf

Härmed remitteras promemorian:
En utvecklad orqanisation för lokal statliq seruice

-

delredovisninq avseende lämpliqa platser

Utredningen utvecklad organisation for lokal statlig service
Fi 2019: B, Finansdepartementet
Svarsdatum senast 25 maj2020.

Se ytterligare information i bifogat remissmissiv.
Vid frågor, kontakta Jesper Östling Palme, 08-405 98 30, iesper.ostling.palme@regerinqskansliet.se

Med vänlig hälsning,
Lisa Seger

Kanslisekreterare
Enheten för statlig förvaltning
Avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementet
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ReSeringskansliet
2A2A-43-25
Fi2020r013401sFÖ

FlnansdePafementet
Avdelnlngen för offentlig fÖrvaltning, Enheten fÖr
statlig förvaltning
Jesper Östling Palme
Tef. 08-405 98 30

En utvecklad organisation för lokal statlig service
delredovisning avseende lårnpliga platser

-

Remissinstanser
Alvesta kommun

Arbetsfötmedlingen

Årbetsgivarerket
Arbetsmiliovetket
Bodens kommun

Borghokns korn:mff!
Budövs kommun
Cenuala snrdiestodsnåimnden

Ekonornistyrningsve*e t

Falkdpinp kommuo
Filipstads kommun
Forsäkringskassan

Götebotgs kommun

Tolefonväxel: 0&405 10 00

Postadroee: 1ö3 $3 Stockholm
Besökead reee; Jakabagatan 24

Webb: www,regertngen.so

E-post fi,reglstrator@regeringskaneliet'se
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Haninge kommua
Hela Svedge ska Lera

Herrljunga kommun
Huddinge kommun

Hikryda konrnrua
Jrirfiilla kommun
Krono fogdemyadigheten

Lantrnätetiet
Låinssfyrelsen

i Skåne liin

Liinsstyrelsen i Våitmlands täo

Ldn*tyrelsen i Viistetbottens liin
Låinsstyreleen

i Västta Göfalffid$ liin

MåImö komrnrin
Me[esuds kommun
Mdlndals kornmun

Ncrråopings hornmtm
Offentligansrälldas ftirhandliagsråd {OFR/Sf ,O)
Paiala kommun

Partille komrxrua
Fensionsrnyndigheten
Polismyndigheten

2 (4',
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Region lJallal.na

Region Skåne
Regjon Stoclrhokn
Region Vdscra Götaland
Riksdagens ombudsmåio SO)

Rihstevisicaen
S*co-S
Seka, Serrice- och kommunikations{acket

Skattevetket
Smedjebaikens kommun

SmåKon
Statens serricecentet

Statskcntoret
Stockholms kommun
$vedala kommun
Svetiges Korsn*unet och Kegioner
Srikerherspolisen

Tillväxtserket
Torsby kommun
Uhiceharnns kommun
Uppsala kornmun

a$t
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Vellinge l<ommun
Övertorneå kornmur
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 25 rnai
2020. Svaren trör lännas i bearbetningsbat form (t.ex. lVordformat) per

e-post till fi.temiswar@tegeringskansliet.se och rned kopia till
fi o fa. s fo@ rege rklgskansliet. se. Änge cliarienumrn er F AA20 l Al 3 40l SFÖ och
.

remissinstansers namn i iimnestaden på e-postmeddeJandet.
Promernorian kan laddas ned ftån Regeringskansliets webbplats
kommu aft publiceras p å regeringen
ff
',vww. regerinqer. s e. Remis svaten

s

webbplats.

I remissea ligger att regeringen vill ha synpunkter på fötslagen eller
materialet i promemorian.

Myndigheter under regeringen iir skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgor dock på eget ånsvar onr cJen har någta synpunktet att
tedovisa i en svat. Om myndigheten inte bar nägtz synpunkter, täcker det att
$väret ger besked om detta.

För andra rernissinstanser imrebär remissen en i.nbiudan att lämna
synpunkter.
Råd orn hur remissyttranden utforrnas finns i Statstådsberedningens
promemoria Svata på remiss - hut och vzu:föt (SB FM 2AA3:2, rcviderael
2AA}-{}5^A2}. Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
wwr.v"regeringen.se.

J

Departementsråd

4 (4,
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Dnr KS 20201182

Svar på ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den
politiska oppositionens möjlighet till inflytande
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är tillgodosett med hänvisning till nedanstående
redovisning.

Sammanfattning av ärendet
Michael Mellby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår i ett

initiativärende att

. Vi som största oppositionspafti garanteras plats vid uppsägningsförhandlingar och
tjänstetillsättning av komm unchef
. Rekrytering av ny kommunchef sker via upphandling av rekryteringsföretag och i en
transparent process där vi som största oppositionsparti garanteras plats
o Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av
förvaltningsorganisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av
översiktsplanen.

Initiativärendet är föranlett av beskedet att kommunchefens anställning upphört i början av
mars 2020.
En enig Kommunstyrelse beslöt den 25 mars 2020 om följande process för rekrytering av ny

kommunchef:

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige.

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande.
3. till gruppen knyts HR-chefen.
4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen.
5. anlita etL externt företag.
6. ge HR-chefen i uppdrag att återrappoftera till beredningsgruppen.
7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens

arbetsutskott

som genomför interujuer.
B. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen.
Vad gäller kompetensförsörjningsplan har kommunfullmäktige den 25 mars 2020, g 61,
beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en
personalförsörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att
synliggöra kommande års kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att
möta kommunens behov av kompetens. Arbetsutskottet har beslutat den 7 april 2020,9 LZB,
att ge HR-chefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan som ska vara färdig under
202L och att en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december

2020.
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Arbetet med den nya översiktsplanen har pågått sedan hösten2017. Planhandlingarna har
varit på samråd över årsskiftet 2018/2019, Synpunkter från samrådet resulterade i en samrådsredogörelse och har arbetats in i handlingen. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april 2020,974,
att godkänna utställningshandlingen och ställa ut Översiktsplan för Melleruds kommun under
tiden 15 april - 10 juni 2020, Därefter är planen klar för antagande av fullmäktige i september
månad 2020.
Då samtliga dessa frågor har underställts antingen kommunstyrelsen och/eller kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut har oppositionspartiet haft möjlighet till inflytande.
En situation där en kommunchef Wingas lämna sin tjänst ska vara

ett undantag och kan inte
ligga till grund för en fastslagen process. Varje sådan situation kräver sin egen process. Men
inför en nyrekrytering av kommunchef bör arbetsutskottet underställas ett förslag till process.
Det innebär att samtliga i arbetsutskottet representerade partier har ett inflytande,

När det gäller fortsatt professionalisering av förvaltningsorganisationen ska den tillgodoses av
de kompetenskrav som ställs vid varje rekrytering. Det är varje chefs i
förva ltn ingsorga n isationen

a

nsva r

att så sker.

Beslutsunderlag

.
r
.
o

Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25, S 62.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2020-05-05, 5 160,
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Sammanträdesdatum
2020-05-05

rbetsutskott

5 160

sida
22

Dnr KS 20201182

Svar på ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den
politiska oppositionens möjlighet till inflytande
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är tillgodosett med hänvisning till nedanstående
redovisning,

Sammanfattning av ärendet
Michael Mellby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår

iett

initiativärende

att

.
.
.

Vi som största oppositionspafti garanteras plats vid uppsägningsförhandlingar och
tjänstetillsättning av komm unchef
Rekrytering av ny kommunchef sker via upphandling av rekryteringsföretag och i en transparent
process där vi som största oppositionsparti garanteras plats

Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av
förualtningsorganisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av
översiktsplanen.

Initiativärendet är föranlett av beskedet att kommunchefens anställning upphört i början av mars
2420.
En enig Kommunstyrelse beslöt den 25 mars 2020 om följande process för rekrytering av ny

kommunchef:

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige.

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande.
3. till gruppen knyts HR-chefen.
4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen.
5. anlita ett externt företag.
6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen.
7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens

arbetsutskott som

genomför intervjuer.

B. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen,
Vad gäller kompetensförsörjningsplan har kommunfullmäktige den 25 mars 2020, g 61,
beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en
personalförsörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 2021, med syfte att
synliggöra kommande års kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att möta
kommunens behov av kompetens. Arbetsutskottet har beslutat den 7 april 2020, 5 128, att ge HRchefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan som ska vara färdig under 2021 och att en
delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.
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Arbetet med den nya översiktsplanen har pågått sedan hösten 2017. Planhandlingarna har
varit på samråd över årsskiftet 2018/2019. Synpunkter från samrådet resulterade i en samrådsredogörelse och har arbetats in i handlingen. Kommunstyrelsen beslöt den 8 april 2020,974, aft
godkänna utställningshandlingen och ställa ut översiktsplan för Melleruds kommun under tiden 15
april - 10 juni 2020. Därefter är planen klar för antagande av fullmäktige i september månad 2020.
Då samtliga dessa frågor har underställts antingen kommunstyrelsen och/eller kommun-styrelsens
arbetsutskott för beslut har oppositionspartiet haft möjlighet till inflytande.
En situation där en kommunchef tvingas lämna sin tjänst ska vara ett undantag och kan inte ligga till
grund för en fastslagen process. Varje sådan situation kräver sin egen process. Men inför en
nyrekrytering av kommunchef bör arbetsutskottet underställas ett förslag till process. Det innebär att
samtliga i arbetsutskottet representerade paftier har ett inflytande.

När det gäller fortsatt professionalisering av förvaltningsorganisationen ska den tillgodoses av de
kompetenskrav som ställs vid varje rekrytering. Det är varje chefs i förvaltningsorganisationen
ansvar att så sker.

Beslutsunderlag

.
o
r

Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25, S 62.
Komm

Förslag

u

nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är tillgodosett
med hänvisning till nedanstående redovisning.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes
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Kommunstyrelsen

Svar på ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den
politiska oppositionens möjlighet till inflytande
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att initiativärendet är tillgodosett med hänvisning till nedanstående
redovisning.

Sammanfattning av ärendet
Michael Mellby (S), Marianne Sand Wallin (S) och Thomas Hagman (S) föreslår
initiativärende att

.

iett

Vi som största oppositionsparti garanteras plats vid uppsägningsförhandlingar och

tjänstetillsättning av kommunchef

o
.

Rekrytering av ny kommunchef sker via upphandling av rekryteringsföretag och ien
transparent process där vi som största oppositionsparti garanteras plats

Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av
förvaltningsorganisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av
översiktsplanen.

Initiativärendet är föranlett av beskedet att kommunchefens anställning upphört i början av
mars 2020.
En enig Kommunstyrelse beslöt den 25 mars 2020 om följande process för rekfiering av ny
kommunchefr

1. tillsätta en beredningsgrupp för rekrytering av ny kommunchef. Gruppen består av en
representant från varje politiskt parti med representation i kommunfullmäktige,

2. beredningsgruppens ordförande är kommunstyrelsens ordförande.
3. till gruppen knyts HR-chefen.
4. ge HR-chefen i uppdrag att inleda rekryteringsprocessen.
5. anlita ett externt företag.
6. ge HR-chefen i uppdrag att återrapportera till beredningsgruppen.
7. beredningsgruppen lämnar förslag till huvudkandidater till kommunstyrelsens

arbetsutskott

som genomför intervjuer.

B. slutligt anställningsbeslut tas av kommunstyrelsen.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488
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Vad gäller kompetensförsörjningsplan har kommunfullmäktige den 25 mars 2020, $ 61,
beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att under 2020 påbörja arbetet med att ta fram en
personal-försörjningsplan för Melleruds kommun för färdigställande under 202L, med syfte att
synliggöra kommande års kompetensbehov samt med förslag på insatser och aktiviteter för att
möta kommunens behov av kompetens. Arbetsutskottet har beslutat den 7 april 2020, g LZB,
att ge HR-chefen i uppdrag att ta fram en personalförsörjningsplan som ska vara färdig under
2021 och att en delredovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december

2020.
Arbetet med den nya översiktsplanen har pågått sedan hösten 2017. Planhandlingarna har varit
på samråd över årsskiftet 2018/2019. Synpunkter från samrådet resulterade i en samrådsredogörelse och har arbetats in i handlingen. Kommunstyrelsen beslöt den B april 2020,974,
att godkänna utställningshandlingen och ställa ut Översiktsplan för Melleruds kommun under
tiden 15 april - 10 juni 2020. Därefter är planen klar för antagande av fullmäktige i september
månad 2020.
Då samtliga dessa frågor har underställts antingen kommunstyrelsen och/eller kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut har oppositionspartiet haft möjlighet till inflytande.

ett undantag och kan inte
ligga till grund för en fastslagen process. Varje sådan situation kräver sin egen process. Men
inför en nyrekrytering av kommunchef bör arbetsutskottet underställas ett förslag till process.
Det innebär att samtliga i arbetsutskottet representerade partier har ett inflytande.
En situation där en kommunchef tvingas lämna sin tjänst ska vara

När det gäller fortsatt professionalisering av förvaltningsorganisationen ska den tillgodoses av
de kompetenskrav som ställs vid varje rekrytering. Det är varje chefs i förvaltningsorganisationen ansvar att så sker.

Beslutsunderlag

o Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
o Kommunstyrelsens beslut 2020-03-25, g 62.

Annika Wennerblom

T.f. kommunchef

Beslutet skickas

till

Michael Mellby (S)
Marianne Sand Wallin (S)
Thomas Hagman (S)
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Ledamotsinitiativ angående kommunens styrning och den politiska
oppositionens möjlighet till inflytande
Kommunstyrelsens besl ut
Kommunstyrelsen beslutar att

tillt.f.

1.

uppdra

2.

redovisning ska ske vid arbetsutskotLets sammanträde den 5 maj 2020.

kommunchefen att bereda ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) väcker fråga om kommunens styrning och
den politiska oppositionens möjlighet till inflytande och föreslår att

.

Socialdemokraterna som största oppositionspafti garanteras plats vid uppsägningsförha nd lingar och tjänstetillsättning av komm u nchef.

.
r

Rekrytering av ny kommunchef sker via upphandling av rekryteringsföretag och i en
transparant process där Socialdemokraterna som största oppositionsparti garanteras plats.

Majoriteten redogör för hur man säkrar en fortsatt professionalisering av förvaltningsorganisationen, framtida kompetensförsörjning och tidplan för färdigställande av
översiktsplanen.

Beslutsunderlag

r

Skriftligt ledamotsinitiativ från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

tillt.f.

E Andersson

(C): Kommunstyrelsen beslutar att

1.

uppdra

2.

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 5 maj 2020.

kommunchefen att bereda ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frägar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,

Beslutet skickas till
T.f. kommunchefen
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Kommunstyrelsen 25 mars 2020

Initiotivörende
Kommunens styrning och den politisko oppositionens möjlighet till inflytonde
Vi socialdemokrater är allvarligt oroade över den totala avsaknad av transparens som
föregått det plötsliga beskedet om Kommunchefens upphörande av anställning.

lnga som helst formella eller dokumenterade möten där brister som skulle kunna motivera
uppsägning finns registrerade hos HR chefen. Vi som största oppositionsparti har aldrig
informerats om majoritetens synpunkter på kommunchefens ledarskap.
Vi är även oroade över att majoriteten valt att spara på resurser till Kommunchefens viktiga
uppdrag med att gå från en tidigare extrem detaljstyrning till att enligt anställningsavtalets
särskilda uppdrag
- Professionalisera forvaltningsorganisationen; implementera ny styr- och
ledningsmodell, varumärkesarbete.
- Framtidakompetensforsörjning
Vi har under mandatperiodens forsta år noterat att majoriteten prioriterat bort resurser till
utvecklingsarbetet med översiktsplan, Mål och Vision och rekrytering av Tillväxtchef.
Vi socioldemokroter

o
o
o

löreslår ott

Vi som störsto oppositionsparti garanteras plots vid uppstigningsfiirhondlingor och

tjö nsteti I I sättn i ng av kommu nchef.
Rekrytering av ny kommunchef sker vio upphandling ov rekryteringslöretag och i en
tronsparont process diir vi som störsts oppositionsporti garanteros plots.
Moioriteten redogör för hur mon sökrar en fortsatt professionalisering av
förvottningsorgonisotionen, fromtido kompetensförsörjning och tidplan lör fördigstöllande
av översiktsPlqnen

,#w44eu&o5'^[ U/(*

Michael Mel6V, Marianne Sand Wallin, Thomas
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Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän
enligt gällande delegeringsregler. Besluten ska anmälas till kommun-styrelsen varje månad.
Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla delegering.

Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:

A . ALIMÄNNA ÄRENDEN

A 2 Brådskande ärenden

2.t Arådskande

g 4/2O2O

ärenden

B. PERSONALARENDEN
B 5 Visstidsanställningar
5.1 Kommunchef (över två månader)
5.3 Ekonomichef
5.5 Beordrande om tillfällig anställning

g L/2O20
g u2020
s 4-s/2o2o

B 6 Anställnings upphörande
6.1 Uppsägning

s L/2O20

H 25 Lotteriärenden
25.1 Lotteriärenden

$ xx/2O2O

H 27
27

.I

P

arkeringstillstå nd
g 3-4/2020

Parkeringstil lstå nd
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Anmälan
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om.

.
.
.
.

.
.
.

Medborgarlöfte för Melleruds kommun 2020. Dnr KS 2020/275.
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds protokoll 2020-04-01.
Byggnadsnämnden beslutade den 22 april2020, $ 69, att bevilja strandskyddsdispens
från7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation på fastigheten Örs-Hagen L:48. Dnr 2020.94
Byggnadsnämndens beslutade den 22 april2020, $ 63, att lämna ett positivt planbesked
avseende planläggning av fastigheten Kroppefjäll 2:5 för i huvudsak bostadsändamål och
besöksnäring. Byggnadsnämnden anser att även den kommunägda fastigheten med förskola
och äldreboende samt den angränsande kommunägda marken öster om Kroppefjäll 2:5 bör
tas med i planarbetet som framtida bostadsområde
Byggnadsnämnden beslutade den22april2020, $ 70, att bevilja strandskyddsdispens från7
kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för om- och tillbyggnad av
fritidshus samt tillbyggnad av altan på fastigheten Forsbo t:27. Dnr 2020.82
Byggnadsnämnden beslutade den 22 april2020, $ 71, att bevilja strand-skyddsdispens från
7 kap. 15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för komplementbyggnad och
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Sunnanå L:8. Dnr 2020.99
Byggnadsnämnden beslutade den 22 april 2020, $ 72, att bevilja strand-skyddsdispens från
7 kap.15 $ miljöbalken. Anmälan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på
fastigheten Upperud 9:9. Dnr 2020.97
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Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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Rappofter
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rappofterar från sammanträden m.m.
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